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ΡΝΑΒΕΒΑΤΙΟ 

ΙΝ ἔοπῖο δος αιϊηΐο ορείβα ατιΔεὲ σὰ Ἡ οΠΊεσὶ ΠοπΊηΕ 

[ασηξαγ σοηοὶ πβἰπηι15, 59 Πσεῖ ἤγπιηοβ, Ουο]! ερίςοὶ ἔτασ- 

τηεηΐα, Βαίγαςποπιν οτηϑοῆίαπ), αι, 14 ααοα ἢΠί5 

ὉΠ ΞΕ ΠΕ ΘΠῚῚΞ ἴπΠ ΘΠ απηα Υἱχ [δοιπὶ Ἐπί, νας 

Ἡοπιετὶ δοσεάογε ᾿ἰπϑϑίτηιβ. ΗἩνπιηογιτη {ὙΠ Ο] 

ΠΟΠΠ1116 δα! άίπλιθ, Βαίϊγαοποπιν οπηδοῆίαα ραῦςα, δ 1- 

ἰαύα πὶ δϑίϊβ. τηιἶΐα. απδ8α τὸ οπιηΐα Αςσβάετγηϊαε ΟΧχο- 

ΠΕ 515 πη Ποεηϊίδε δοσερία τγείεγ πηλι5 ᾿1ἰὰ αυ86 εχ 

Ἡ!5ρδηϊ5 ὈΙΡΙοἴπεςῖβ. οὐαί πλιβ ἀεθεηξιγ Μαδατῖο ἄς 

Βυηβδεη Βαρὶβ Βιϊϊαπηϊοί δραά διΪαπὶ Η!5ρδη!εη5 ΕΠ 

ΟΓΘίοΟΙ 5. ΔΠΊΡ 1551} δυτηπηαε Πυπιδηϊίαί, 46 δάϊει5 

Ραϊείαοϊιι5 εϑδὲέ ΠΟΌῚ5 οὐπὶ ἴῃ {πεϑαῦτοβ Μαίγιζεηβεβ 

ἴὰπΠῈ 1πΠ Θοογία οηθ65. ἴῃ τυΐεῖα ραΐγιπΊὶ τενεγεηάογιτη 

Αὐρπβιη!δηοτγιπὶ [6] ]1οἰἴοῦ δά ϑεγναίοβ. 

Ζραδαλη15 172: Απεζα ΠΟΡΊΠαΦ 171 γε Οχοηζα ο6 ΧΧΝΙΙ ττο7γι5ῖς 
702 αϑι720 σαζιεζς ΜΌΓΟΟΟΣι. 
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Ὠγτηηὶ ΠπΊετΙοὶ. 

ῬχΟΟΙΪ σΠγαβίοηγαί δα 4886 δα Ἡ ΟΠΊΘσα ΠῚ ροσ πα ηΐ. 
Ῥτόσα]! νιῖα Ἡ ΟΠΊΕΙΙ. 

Ῥτοςα]! ροδηϊαῖαπη σγο]]σοτ τη. ΘΏΘΥΓδ ΟΠ 65. 
ΤΙϊΔηοπΊδο ἢ Ϊἃ. 

Οεαϊ!ροάδδ. 

ΤΠΕΡ 415. 

ἘΡΙΡΌΩΙ. 

Ογυργῖδ. 

ΑεςῃορΙ 5. 

1115 Ῥᾶζνᾶ. 

11 ΡΕΓ515. 

Νοϑβίὶ. 

Τεϊεσοηΐδ. 

Απρἰαγαὶ Ἐχεἶββ18. 

Οεοθδὶαα Η 4]οϑίϑ. 

ῬΠοσδΙ5. 

νεῖβϑιϑ πεσοῖοὶ Ἡ μλετο δ ἀβοσϊρίι. 
Ματσρὶῖαϑ. 

(ετοοραϑ5. 

ΕΡΙοΙ ἢ ]1465. 

Βδισδοποηιγοπηδο ας σοά!ς65. 
Βαίσδο δου γοιηδοῇϊἃ. 

ν] ἀγα πὶ σΟά (65. 

Ἡετοάοιὶ ν]ίδ. 

νἱῖαβ Ηβϑιοαϊ ραγίϊσαΐδ. 

ςετίαηθη Η οπλετὶ εἰ Η εϑὶοάϊ. 

ΡΙαίΆγο ὮΙ νῖΐδ. 

να ΙΝ. 

νῖτα Ν. 

να ΝῚΙ. 

νιία ΝἼΙ]. 

ΤΖείζεβ (Π]]. χἹΠ. 626 566. 
ΘυΙας ἢ ΠΠΟηΊΕΥ͂ο. 

νὶ 



ΗΥΜΝῚΙ 

Ῥοβί ἔγεβ Ὠυπηηοῦιπὶ δα! οη)ε5 1δπὶ ααυδγίατη ΠΊΪ 
Ῥαγαηίὶ {Π1π4 ργοροβίϊζαυπτη εγαΐ αἴ γεπιοί 5 Γεσεητὶ σὴ 
σοηϊεοΐυΓ5 84 σοαϊσιπὶ Πάεπὶ αππ8πὶ πηαχίπης δισίογε ΠΊ 
Τενοσαζεπη. εἴεξηϊηὶ ροϑί ΡιυϊπΊοβ δἴσιι ας εβ δηοην- 
ΠΊΟΓΙ ΠῚ 4 αὐ! 1015 ΡυΠΟΙρ1Ὶ5 θη ἘχεπΊρία δάἀπηοίανε- 
ταηΐ, εἰπ5. 4τ| σοαϊςετῃ Γ᾿ σογγεχι, ἰογίαϑϑα εἴ 111π15 χαΐ 
ςοαϊςεπῇ 5 οοηίεοϊς, (Πα]σοπάν ας, (αϑαιθοηὶ, Ματγί!ηὶ 
ςσοπαΐμπϑ, αα 1015 ΔΡΕΓΕΪ 5οΓΙ ὈΑΓΙΠῚ ΕΥΓΟΓΕῈ5. βδϑηδίΐ ϑυηΐ, 
ἄεπις Μιιθα ογιτἰςῖ5. ππυπὶ [εἴππὶ νεῖ ἄτιο {ε] οἱ τεῦ 
Ρερετξ Ιοϑὰα (δηϊδὈτσίβη 515, ἀπ πῇ ΓΪΕγβΟΏ, ἘΠῚ1ΠῚ 
ΞῚ π᾿ ΕΠ ΘΕΈ, Θατηαὶ (ἸΑΎῖΣε ἢ ΔῈ ΤΟΠΑΘΟΘΠΕΙ 15 ῬΟΞὶ 
Μοβοονίεηβϑίβ οοαϊοῖθ ἱπνεπίϊοηθπΊ 5 ϑδίμαι5 αἶγα 
Ραβϑϑὶ δυηξ ᾿γυπιηΐ. ἀοοίγίηαπ 5δ8η6 σοπίυϊεγιηΐ 
Κυμηκεη, Πσεη, Μδιῃίδε, οριίπιε 468 ᾿θοΐζογίθιι5 πηεσαϊί 
Βαιυχηείβίεῦ : ἰαχίπὶ νέσγοὸ ατι886 βϑοθοιο ἱπεγαΐ {γϑά!- 
ἰἰοη5 1η 50 1114 Ρεϑϑιπῇ ἀοάεγιηΐ, συ ρεγαί ἰαπηθη ἱρ5ί 
ἃ ΡΓοσταζγηπιαΐαππ βογίρίοσθι5 ἀπσαη νιῖδε ἀἰ4π} Ισηο- 
ΓΔΉΓ ΔΓ δεοι{15. οο]]εσὶς ἤεπγιπ σαηζ ΠῚ ΔΠΠΟΓΙΙΠῚ 
τηοηδίγα Ευρεηΐθ5 ΑΡῸ] ἃ. 1δδό, τηεΐπι5 [ίεοῦ ερὶὶ 
εοάεπὶ δῆηο (αεπη0]], αἱ 4] δαι5 πη Ρεγβρεχετγίί. 
βερίεῃ ρυβί δῃηἰβ ροεΐατη πο5 Εδπδγαΐ 51:|ςεὲ5. εχ πηΐα 
ΤΕΓα τ στγαπηγη δι σα ΠῚ πηεοίγ σαι πη αἰ ν!Παγιιπὴ βοιεηίία 
ΠΊ 1 1η βδίϑίιπΊ πιαρσὶβ 5α11ΠῈ Γαι πη5. Πποά 4] 
ἀπριζανετγί σοηίεγαῖ πιθεο εἀ!!]οπεηὶ (σε πιο ἢ στιπη 1114 
4846 ΟΠ ΘΙ αρια Μαςοπλ]]} 5 8. Τ9Ο0 4 Ργοα . ππης 
σὰ αυοά εἴ οπληϊθι5. οἴ πλ1Πὶ Ροί 55 πλαπὶ ἀοϊεη- 
ἄπ πὶ εϑί Ὁ Πίβοε ουγίϑ 56 γεσερεσῖ σο]]εσα τηειι5 (ἰδηΐδ- 
Ὀτισίεηϑῖ5, σοα! σι πὶ Ἰεσἰοη ΠῚ εἰ18 ΠῚ Ῥαγι5 ἐχ ΠιΡεπάδ- 
ΓᾺΠῚ ΠΊΘΠΕΓ 501115 ἱπουθαϊ, σποηία πη ρεγϑαδβαπι Παρ αΪ 
Ῥίδείεῦ Ἰοσοβ Ῥϑιιςοβ υὖὶ νοςεβ5 4185] [η εἰεπηεηΐα 5118 

ΨΙ 



ΗΥ̓ΜΝΙῚΙ 

ἀἰἸβοδϑϑοσιηΐ, ατι86 αυτά 6η1 [ΕἸ1ςἱ αὐίε ᾿{εγπΊ σοποΠ]Ἕανε- 
Γαπέ 5αθου]! χνί εἴ Χνη οὐἰςὶ, ροεΐαγατῃ νεγα 58.15 5ίη- 
σεῖα ρίοραρσαῖία 6556. ααυΐρρε εἴ πγαΐαηασ!ί σαιιϑαπῃ ΠΠὈγΑΓΙ5 
ἀεἔα556, πε4πε ἴῃ ΒεγΠΊΟη6 ερίςο Γεσεηΐζογε ρεγερχίηϊα- 
ἴεπὶ ατ185 Δρυα ἰτασίςοβ ἰὰγρ85 ἀβα 1556. βῸΡρ !]εοι 11 οτῖ- 
{σας δοσαββεγιηΐ 5 ἤθη πλαϊΐα ἰἀπηε ΠΟΏΠ11184. σοα!σετη 
Μεαΐἰγτεηϑεπὶ τη πηι Ποςηζία δας! δοδάεγηίαε ΟΧοηϊεηβ[5 
σοπίαϊίπηιι5, 4πὸ ἰαοῖο τὖ ἰεϑιποηϊαπὶ ες δηιι πὶ 
ΡΙεγίβαιια Ἰἰοςΐβ σοηῆτητηδνεγίπηλι5. ἰΐα απ ᾿Ισεῖ [ϑδᾶςο 
(δϑαῦροη πεηπα (οηβίαηςξηο 1,450 αγ! ἰδ 6πὶ σοῦγε- 
οσἰἰοηΐ5. κρισσαίων (ἢ. ΑΡο]]. 446) αἄβεζγοεζε. ρτδϑείΐεγεα 
ςοαϊςεηὶ Μοηδοξηβθεπὶ ἃ 5. ΚἰεΖίεγ Ἐχουβϑαπι σοηία- 
᾿ση5. Βυυχε!]εηβεπ Ὁ Εἰ. Οπνειίδααχ δοσιιγα 551 Ππ|6 
ἐχϑοῦρίμπη ᾿ΠΘρεχιπΊι15, ΠΕ 416. ΠΟη Τσοάϊςε5. ῬδγΙ5Ι ΠΕ ΠῚ 
ΒΌΡΡΙ. τορ 5 εἰ Νεη. 456 τεϊερίπγιβ Ια π6 σαπὶ {γαςία. 
ποία5 45 δπι τηδΊσίηα ες δα! |ΟΠ15 ὈΓΙΠΟΙρΙ5. Ν᾽ ποῖ 5 
Ιχ. 27 δἰρῃηαίδε Ὄχϑοιρϑίπγιβ, 486 εἴ σαπηὶ [απ ]8 
7) εἴ οὐυπὶ Ἰεοίοτε σοαϊςῖ5 Γ πιαχίγηαπὶ ἤαρεηΐ σοσῃδ- 
ΟΠ ΟΤ - βίτηα εἰ θ᾽ ΠῚ ΗΙ]ΒΠῸΕΙ ἴθ ἘΣΈΠΓΙΡΙΟ 
Θατοη15 ΡῬΓΙΠοΙρ5 Γαιγ. 42. 7 οὈϑεγναΐα δαϊεοί πηι. 
εχ εὐϊἰίοηθ ϑίερῃδηϊ δοδάεπιίαε (δηΐα γι σΊς 515. ἰη- 
νεηΐα αυδεάδτῃ ἐχοεύρϑίπηιβ ( ἀϑαιθοηϊ. ααῖρι5 ἰδ επὶ 
γΓεσθηῖὶ σι θιι5. Δ] 4105 Ργδεσῖριί. δᾳ ἤντηπαπὶ 648] 
ἴῃ (ὑδγεγεπὶ εϑὲ ρίδεβίο {π| ραργίι Οὐρῆϊοα Βετζο- 
᾿Ιπεηϑ5. 1,415 σοπίυ]!αγαηΐξ νιγὶ ἀπ οἰσϑίπηΐ σαοΐο σαι- 
ἀεηΐεβ ΠΟΌ15 [ε]Ἰοογα. σείεγα ε Πποϑίγϑ σο ΔΈΟΙ τι5 [ἢ 
ἀϑὰπὶ ΑἸίτεα! (οοαννη ργδεσερίοσγίβ ὨΟΒΊΓΙ Οἱἱπὶ [οί 5 
5041 Ἰεοῖοι ἀεδβιιπηρέα 6586. 

(ὐπὶ δυΐεπὶ αὐ ἴαπὶ αϊσίιπι εϑὲ βϑεουϊογιπι Ῥοϑέ 
ΟΠ γιβίαπΊ παΐππὶ ΧνΠ! εἰ Χιχ ἱπνεηΐα ρῥ᾽εγααιῖα εἰεςετί- 
ΓΛι15, ἰαπηδεη ἃ νὶτί5 ἀοοίί5 Ὠοάϊογηῖθ πλι1τα ΠΙσὰ11 τες!ὶ- 
Ῥεῖ : ἐστεσίαᾳ εηϊπΔ απ ᾿ην!ἀεηάα [εἰς ἴα ᾿ηνεπε- 
τπ| ΤΠ ΎΤΓΕΙΙ., Ροξίσεαια, ἄρα, ΠῦΣ: ΠΟ ΙΞΕπ: ἢ 
δαΐεπ ἰηϊεγοεάςηίες Εάπαγάο 5:Κὲ8 εἰ σοηϊεοξαγα ΠῚ 
5Ε͵ΓΙΕΠῚ ὈΓϑαοΪαγαπη οί, [118 [ἀοξαπὶ εϑί τὰ ΒΕ! ΟΥΓΙΠῚ 
ΓΑΘΉ615 ὰηΐογεβ πχεαεδηζαῦ. 

νΠΠ 



ΗΥΜΝΟΚΝΜ ΓΟΟΘΒΙΓ(ΕΘ5 

. -Ξ- δ τίσίητς 2202: Ἐἶπαιτε τη: 220 Χ 170; Π᾿ 244, 5. τν- 

ςοηΐ. ΟΥΡΠΕῚ Ατρ. Ἀγτηη., Ρσόσα] ( 811ΠπλΆ ΟὩϊ (ΠΈ 91--:-29) Ἡ ΟἸΠΕΤΙῚ 

ἩΥΤΏΠΟΒ 111--ΧΧΧῊ], ΜόβΟΩὮΙ Ἔρως δραπέτης, ΜιδαεΙ ΗεΓ. Το ηάγ., 

Ἡεβιοάμππι, Τ᾿ Πεοογιτατη. 
2. Αἱ ΞΞ Αἰβοιβ ἰῇ τηοπαβίετίο Ναίορεαι 587. οπατί. ἴῃ [ΟἹ]. 

5. Χν. (σοηΐ. ΘΟΡΠΟΟ]15 Αἴας, ΕἸεςίγ. Ο. Τ'., ἘατρΙ 415 Ηες. Οὐ. 

Ῥῃοεῃ., (ΠΗ. 191-218) ΗΟΠΊΕΥΙ ΠΥΠΊΠΟΒ5. 111-ΧΧΧΊΠ, (Δ]ΠπΊ Πα τη. 
Ἡγτηποζάτχη ἰεοϊίίοηθ5 εαϊάϊ Μ. (οηβίδηίηῖαεβ Οασοίεαζ δ υζοτυ 

1894, 341 5646. 
3. Β -- ΡΔΓΙΞΙΠΙ5 2765. οἤαγί. πηπΠὶ. 102 ΧΊ130, ἢ. 5ὃ, 5. χν. 

οσοηΐ. ΟΥΡΙΕΙ Ῥτόσι! (ΗΠ 23-58) ΗοΙΊΕΙΙ ᾿γτηηΟ85. [11--ΧΧΧΊΙ, 

ΜοβΟἢῚ Ἔρως. 
Ἴ Ὁ Ξ-ΞΞ ΡΤ ΞΙητῖΞ 2929. ΤΌΠΟΙ. πῆτη. 249 Χ 147, ΠῚ 2ΙΑ, 5: ΧΥ. 

ςοηΐ. ΤΠεοογ., (ΗΠ 44-85) ἩοΙΊοΥ Ἀγιλπηοβ. 1Π|--ΧΧΧΙ]], ΜΙ ΟΒΟΉΙ 

Ἔρως, Μαβεαδὶ Ηεγ. 1,βδηά., ΤΊοηΥ511 (οβιηορυ., ΤΠβορσηὶ ἄστη, 
ῬΠοΟοΟΥ]ΙΕη,. 

5. 1) --Ἰ Αι τοϑίπιβ 120 ΚΒ οὗ σ0Ρ. ΠΊΕ Γ. ΤΠ. 255 ΧΊΙδ0, 

ἢ. 227, 5. Χν. σοῃῖ. ΑΡΟ]] Ομ Ατροπαπίῖςα, Βαιγϑο μου ΟΠ Δ ΟΠ] Δ ΠῚ, 

Ἡεγοάοίὶ νἱΐαπη Ἡοτη., Μαχίπιὶ ΤΥΥΙ ορυβοῦΐα (ΠΗ, 178-200), 

ἩοΙΔΕΥΙ ΠΥΠΊΠΟ5 111--ΧΧΧΠΠ], ( 4] Π1τὴ. 

1. ΞΞ Πὲς δ ηθιβ. ΓΟ [τ ΕΣ ΤΙ. ὉΠΑΓΙ. ΠΊΠῚ. 202 Χ 20,5. ἢ 5, 

5. Χν. σοῃΐ. ΑΡο] ΟΠ} Ατροηδαί., (Α] Πα 1 (Π΄. κο--ὃ4) ΕἸ ΟΠΊΕΤΙ 
ἢγτηποϑ 111-ΧΧχὶϊ. ἴῃ σαὶσα γεώργιος ὁ οὐάλλα (ςοττ. ἴῃ βαλλας) 

πλακεντίνος ἔγραψε. 

7. ἃ -πΞ ΝαίἊσαπαβ βερίηδα ὅιεο. ΟἹ. οἤαδτσί. ΠηΠΊ. 292 Χ 202, 

ἢ. 3:0, 5. χυὶ. οοηί. Οάγϑδβεαδπη, Βεαίγα Πομ Υ ΟΠΊΔΟὮ., ὨΥΠΠΠΟ5 

111- ΧΧΙΙ, 561 Πςεξ δαάθπι απὲ6 ΕἸ! 0015 ΡΤ ΠΟΙΡΙῚ5 [ΟΠγ115 8 ]16 0. 

8. Τὶ -Ξ ΒΙΠΙΧΕΙ]ε 515 74 (11377-:1380). σδασί. τ. 202 Χ 145; 

ἢ. 94, 5. χνΙ. σοηί. ΤΠεορΡΏΙ ΕΠ), (ΠΗ. 27-.0:2} Ἡ ΟΠ ΕΙ ΠΥΠΊΠΟΒ 111-- 

ΧΧΧΊΙΪ, Μοβοι! "Ἔρως, ΟΥρμεὶ Ῥτόσα]! Ὠγηηποβ. ἔ. 95 ἀριστοβούλου 
χειρὸς ἐκ διακόνου [ ὕμνοι ὁμήρου λάβον ἄξιον ὕμνου πέρας. σοπίαϊς 

Ἐξ, Οὐνετίδαιχ. 



ΗΥΜΝΟΚΙΥΝΜ ΟΟΘΙΓΕΒ 

9. Η -- Ηδιϊεϊδηιθβ 1752. οδδασζί. Π1Π1. 230 χ 160, ΠΗ. ΙΟΙ, 5. Χν. 

ςοηΐ. (Π΄. 2--5) ΗΠ ΟΠΊΕΙΤῚ ΠΥΤΊΠΟ5 ν 111 --Χν}} ἢ. ΑΡΟ]]. 1-ὅ 5, ΟΥΡΠΕῚ 
Ὠγτηηος Ατροηδαῖ., ΓΥσορῃσχοηδη,, ΒΙΠ δι ΟἹ]. Ῥγίῃ. Νεπι. 

10.  τΞ-Ἠ Ἐβίβηϑβϑιβ δ1 11 Β. 14. οδατγί. τσ. ΖΙό Χ 152, ἢ. 264, 

5. Χχν. (ςοηΐ. ΑΥδῖὶ Ρῃδεηοπηεηδ, ΤΖείΖὶβ περὶ ποιητῶν, ([΄. ς 5-64) 

ἩομλΕΥ Ἀγτληο5. ΜΠ ΧΝΠΙ ἢ. ΑΡΟ]]. 1-τὃξς οὔλ. 184, Η5Ιοαι 

ΤΠεοσ. 5 ςαΐ., Γγσορῆτοπειῃ, ΡΙμ δὶ Ῥυίῃ. 

11. Κα Ξ [Ι͂δυτ. 31. 32. ΠΊΘΠΊΌΓ. τηπ|. ΖΟΟ Χ 1ὅ5, Η. τ᾿, 5. χν. 

σοηΐ. Ἡεβιοαιὶ ὅσαι. ΤΏερορς, (Ε΄. 25-30) ΗἩ ΟΠΊΕΙΙ ἢγπληοβ5. ν]]]-- 

ΧνἹ] ἢ. ΑΡΟΙ]]. 1-τὸς οτῃ. 184, Αταῖὶ ῬΠδΔΕποιηΘΏδ. 

12. [1 ΞΞ᾿ ἸΕπ τ πὸ 9. ΠΟΙ. ΤΠ} 207.» 1218) ΠῸ 170; 5: ἈΝ 

σοηΐ. ΑΡΟ]]ΟΠΙ Ατροπααΐ., ΟΥΡΠΕεὶ (Εἰ. 144--τ-.70) ΗΕ ῚῚ Ὠγπηηοβ 
111--τν 1. 32. 

13: 115 -ἪἬ [αἰπ 70. 35, ΤΩΘΙΠΌΙ ΤλΠ: ΣΡΧ Χ 115. ἢ ΤΩ 5: σὰ. 
ςοηΐ. Ἡ Ἔτοάοί! νι. Ηοπι, οτγρίαα εησοηλαηὶ Η δ]θηδα, ΟΥ̓ΡΠΕῚὶ 

Ατροῃ. Ὦγηηπος, σός (ΗΠ. 68-103) ΗΟΙΘΥΙ ΠγΥΠΊηΟ5. 11Π|--ΧΧΧΙΠΙ, 

Μοβοβι Ἔρως, Μαβεοὶ Ηετγοῇ. [,ω βρη αγ. τῆϑηπ βουρίι5 οϑί Ιοϑ πη 15 

ϑααίατοίδα. 

τὴ 1 ΠΕ πππ 52. ἡ. ὈΠΠῚΠ τῆτὴ: ΠΟ Χ 220, ἢ ΠΟ, πὸ Σὰ 

οσοηΐ [1Π|δά. Οαγϑ55. (Π΄. 450-476) ὨγΠΊηΟ5 111--ΧΧΧΙ]. πα ηὰ βοτρέιϊιϑ 

εδί [οϑηη15 ΚΒ Ποϑ]. 

15. 1... -οἼ αὐτ. δα! 220. Τἤδεί. τηπὶ. ΖΡ Χ 175, “΄- 00, 5: χν. 
σοηΐ. ΟΥ̓ΡΠΕΙ Ατροηδιυί, Ὠυπηηοβ, Ῥυοο! ΗΟΠΊΘΙΙ ΠΥΠΊΏΟ5 

111- χχχ!, ΜΟΒΟΉΙ Ἔρως, Μυδαεὶ Ηδῖ. 1,βαπάσ. τλῆ βουὶρίμβ 
εβί Ἰοδηηῖβ σοπίασγιοΐαθ σοηΐα] Η]Εγοην πιὰ 5 Ν ε]]}. 

16. 1," -Ξ τγηδύριηδ]α δίαιβ σοιτεσιίοθαβ δα τ] Οἢ15. ῬΥΙΠΟΙρ 5 
1401. 32. 7. νυσανι Ἡ Ια ηθσ, ζγεθογ 4116 γε: δεοβαγιγιξ σε- 

«υογαφ7162: Ζίαγιωςελγη)ίε7 4127. ζογρεογζοσἦοηε  ]γ7Ὀ7γ167η: τδος, Εΐ. 10, 

1 

17. Μ ΞΞ- Τμε!άθηβιθ 22 ΧΥΠῚ 33 Η. οἶδτί. πὴπὶ. 203 ΧΖΤΟ, 
Πί, κο, 5. χῖν. ςοηΐ. ἢ. 1--20 111Δ6415 Θ 435-Ν 134, 31-50 Ἡ ΠΊΕΓΙΙ 

ΠΥΠΊΠΟ5 1. ΙΟ- ΝΠ]. 4. 

18. Μοη. ΞξΞ Μοῃδοεῆβιὶβ 3332. Ὗσδμαγί. Ππηπλ. 230 ΧΊ55, ΠῚ 110, 

5. Χν-χνῖ. οοηΐ. ΟΥ̓́ΡΠΕΙ Ατροῃ. Ὠγηηηοβ, Ῥσόςα]! (ΗΠ. 72-90) 

ἩΟΙΏΕΙ͂Ι ὨγπηΟ5. {Π|τ-ν 192, ΗδτΙοάοί! νἱῖ. Ηόοπι., σοηίας 8. 

ΚΊΘΖΙΕΥ, 

19. Ν Ξξϑῷ Τ,εἰἄθηβιβ 28. χν!]. 74 (. ΠηΘΠΊΌΥ. ΠΊΠΊ. 230 Χ 168, 

Π τι, 5. χν. σοηΐ. ΟΥΡΠΘΙ Ατροῃ. Ἀγτηηοβ (ΠΗ, 53-104) ΗΟΠΊΕΤΙΙ 

Χ 



ΗΥΜΝΟΚΥΝΜ ΟΟΘΡΙΓΕΒ 

ΠΥπΊΠΟ5. 1 -ΧΧΧΙΠ, ῬΥΟΘᾺ]] Ὠγτήηοβ, Μοβοῆὶ Ἔρως, Μαβαοὶ Ηδοτζ. 

1, εδπά. 

20. Ὁ -ῷἘϑ ΑἸὑτόβιδηι5 845 Ο ΙΟ ᾿ηΐ. ομαγί. τηπλ. 2ΙΟΧ 128, 

ΕΠ 143, 5. χν-χν:. ὄἼοῃηΐί, ῬΙδίοῃ!β (σαίγ! τη, Οὐαὶ Ατροῃ. 

Ἀγτῆηοβ, Ρτοσα! (Εἰ. 127--ξ:43) Ἡ ΟΠ ΕΥΪ Ὠγτηηο5 111--ἰ|ν δο. 
21. Ῥ -- Νεαἰσαπιβ ΡαΪαΐ. 179. ΠΊΘΠΊΡΥ. ΤΠ. 25 5 Χ τόν, ἢ. 140 

5. Χν. οοηΐ, Ηετοαοίὶ νιῖϊ. Ἡοτη., (ούρίαα δῃοογλϊππι ΠΗ Εἰεηδα, 

Οτρμεὶ Ατροῃ. ἔγίηη., τόσα]! (ΗΠ 86--:29) ΗΠ ΟἸΕτΙ ὨγτλΏΟ5. 111-- 

ΧΧΧΙΙΪ, ΜοϑΟἢΙ Ἔρως, Μαβθ46ὶ Ηδτζγοῃ. [,β8η6. 

22. Π -- ΡΑΙ βίη 15 ΞῸΡΡ]. σσαξο. 1095. οδασγί. τητη. 335 Χ 228 
ΗΠ. 28ο, 5. χν. τςοηΐ. ΠΠ|Δἄδη (ΗΠ. 225-245) Ἡ ΟΠΕΥῚ Πυπληο5 111-- 

ΧΧΧΙΙ (Δ Ππλδοῇὶ ΟΡ μαι Ῥσόςσα]1 Ὠγτηῆο5, Βα δ πουαν οὐ] Δ ΟΠ Γη. 

23. Ο -- ΑἸ Ὀτοβίδηιβ 734 5 31 580. οδατχί. ΠΊΠ|. 230 Χ 158, 

ΕΠ. 320, 5. χν. ςοῃΐ. ΟΥΡΒΕῚ Ῥτοςσα (ΗΠ, 390-89) Ἡ ΟΠ οΥΊ Ὠγπηηοβ 

111- χχχι!, Μοβοῆι Ἔρως, (ΔΠΠπηδοῆστη, ΡΙπάδτὶ ΟἹ. Ῥυίῃ. 

24. ἈπτπΞ Εἰσοδσζάϊδημβ 53 Καὶ 1 13. Τ]ΘΙΏΌΤ. ΤηΠΊ. 223 Χ 143, 

Ε΄. τού, 5. χν. οοπΐ. Οὔρμεὶ Ατροη. ἢγπιηοβ, Ρτγοσα (ΕΗ 61--99) 

Ἡ ΟΠΊΕτΊ ΠΥΠΊΠΟ5 111-ΧΧΧὶ!, ΜοϑΟἢΙ Ἔρως, Μαβαεὶ Ηετοη. 1,Θδηά, 

ΤΏΔΏ1 ἐὰν ΞΟ ΤΙΒΝ5 εϑί ᾿οϑῆηῖβ ΠΟΘΙ. 

ΕΞ ΕἸ σΑΓΘΙαΠΠ5 52 Καὶ ἢἰ 14: ΠΕΙΠΡῚ. ΤὴΠπὶ. 2ΙΑΧΊΜ, 

τ τῇ 5. Χν. οοηΐ. ΟΥ̓ΡΠΕΙ Ῥτοσα] (ΠΗ 31-.72) Ἡ ΟΠΊΕΥΙ Ὠγιηποβ 

111- ΧΧΧΊ], ΜΌΒΟΒΙ "Ἔρως. τηϑηπ βουιρίαβ εϑὲ [ΟΠ η15 ϑοαίατιοίβα, 
26. κ -- ΒἸΙσσΑγαϊδηι5 3105. (πὰς 3020). οἤατί. πηΠ|. 198 Χ 

140, Π΄. ὃς, ἃ. 1494. οσοῃΐ. ΒΑΙΓΔΟΠοπῚΥ οσηδοἢίδτῃ (Πς 6, 7) ΗἩ ΟΠΠΕΓΙῚ 

ἈΥΙΠΠΟ5 ΙΧ, ΧΙ, ΧΙ, ΤΏ156 611. τϑηὰ βοτρία5. εϑὶ Βαζίοϊοτηβδεὶ 

(οιηραγίηϊ. σοπία!ε Α. ΟἸΙνὶετί. 
27. 5 τε Ναιϊσδηῆμβ 18ὅ8ο. σἤαγί. πηπΠΊ. 230 Χ 16, Ε΄, 266. 5. χν-- 

ΧΥ]. (οηΐ. Η-. 1-ὃ (5. χν) ἢ. Αροἱ]]. 1--357, (ἃ. 1503) τη]566]]. 
28. Τ -Ξ-  Μαιίγῖθηβιβ 4562 ΞΞ 24. σματσί. τηη]. 280 χ 180, ΠΗ, 136, 

ἃ. 1466. ςοηΐ. Νίαδαθι Ηεγ. Γεδηά., Οὐρῆμεὶ Ασροῃ. ΠΥΠΊΏΟΒ, 
(Εἰ ς6--83) Ἡ ΟΠΛΕΥΙΪ Ὠγτηη05 111-- χχχῖϊ!, (Δ]Πτπϑοθατη, ερὶ στατηπηαία 

ἔ. τοο ν. κτῆμα κωνσταντίνου τοῦ λασκάρεως ἐν μεδιολάνῳ ὑπ᾽ αὐτοῦ 

ἐκγραφέν. αὖ ἢ ὃ. 

29. Ν' ΞτΞ-Ἠ Νεπείιιβ 456. τηθηΡΥ. τῆπη. 311 Χ 252, ἔπ 541. 5. χν. 

οσοπί. Π|Δάθηη, Θυϊηξ. Θιηγγη., Οαγββαατῖη (ἢ. 5ο9--534), Ὠγτληο5 
111--ΧΧΧΊΙ]. 

30. 3 -- τηδσρίηδ!α εἀϊοη]5 ρσιποῖρὶ5 Ν Έη. ΙΧ. 37 ἴοτηὶ δἰίεσια5. 

χὶ 



ἘΆΜΙΠΙΑΕ 

ἘΞ ἈΒΟΌΤΟΊΤΛΙΣΙ  Μοη. ΝΟ ῬΌῸ ΚΕἸ ΕΈΞΥ". 

Ὁ -Ξ- Ε' ΠΕ ΠΣ 

7) ΞΞ τπϑυρίπδ]α Εὶ 1, Π Τ' Ἰποσγάμπ εἴ ἴῃ ταχέα στερεσίδ, πα χῖτηα 

ἹΠ ἘΠῚ. 

ΖΦΞΞΗΪΚ. 

Ῥ -Ξ- ραρυγὰβ Οὐρμῖςσα Βεγο! με 515 44 (8 γ 2767, Καὶ ἰα εϊζογέεχίε, 

1007, 7 544.) ἴῃ 414 ΠΟ ΠῸΠ) ΠΥΓΏΩΙ 11 νΕΥΘῚΒ. ΟἸΤΘΠΤΌΓ. 

(αδαιδοῦζ σΟπΙ σίγα 5. ΒΌΙΏΡ ΘΙ ΠΤ5 εχ Ἡ. ΘΙΈρ 8:1 Ῥοείβταπη 

ΠΕΓΟΙΟΟΓΙ ΠῚ Ἔχορῖο ἴῃ ὈΪΟΠοΐπεςα δοδάεσηϊααε (δηςα ὈΣΙΡΊ 515 
ΝῊ. ν. 17 ποίαίο : ἴῃ ἔγοηίβ εχϑῖδαὶ Ἴεαασς Οασξαμδο)ιηές δα 6 πὶ 

αὐ αἀνεγβατυῖα ΓΔΏ1. 

7αεοδὲ ΡΑΣΖΦΣ 7) Ογυΐίο δάνετβατια αὶ σοπη πη δ 1115. 11Π1π5 
ἴῃ ὈΙΌΠοΐμεοα Βοαϊείαπα Τοτν. 216 {17004)] οΪ. Ατὑςί. Χ. 1. 6. 27 

ποίδι!ϊ5 νυ ]σανίτηαβ [. ῬΉ]]. χχν. 250 5646. 

ν. Ἡο]]αηάεσ 2226 ζαραςξελγγΖἼηΖἼελε ζ7εόεγ 7167. 2έγι᾽ α127 Ζογτεγέ- 
σεδερ Πἤγηιγοε τ886, ΖΆ7 ζγεὀογίζο δγηέζιρ (167. Ζογι. ΔΙ γ7ρὈ17:671 
ἩδΙ65 1δ901. 170, 636 ζϊεόογ (6η: ράφι Ἐςέδ7ιϑῖς 4127 Ζοτ. 

Τγργηηθ ΝΕ δῆτ. ἢ. ῬῺ]]. 1802, 544, ζγεδεγ 4726 7162 δεοξαγιγεΐ 

Φεευογάζϊεγιογ, Παρ σε» 27 ε7: (167. ἤοηι. ἐἤγηειοζε τδ8ος : ῥταθίεσθα 

1.}8..5. τϑρς, 138 564α., εἀ. Ἡ γτΠΟΓΕΠῚ 1004 ΧΙ 564. ὅ 



ΟΜΗΡΟΥ ΥΜΝΟΙ 

Ι. Φ᾽ργασνεομέα 2} }727η2 72: Δδαςοἦη7)2 

Ψεγβιβ 1-Ὁ οἰξαπίιγ 4 Πιοάοτγο 111, 66. 8 ; 8, ο ἰαπέιϊιπι 10. 1, 15. 7; 
ΙΝ, 2. 4; 565}0]. ΑΡΟ]]. ἈΠοά. 11, τ2ιτ, Επάος. 932) Ρ. 406. 

ε Ν Ν Ι 3 ε 3.5.9 Ιὰ 3 ,ὔ οἱ μὲν γὰρ Δρακάνῳ σ', οἱ δ᾽ ᾿Ικάρῳ ἠἡνεμοέσσῃ 

φάσ᾽, οἱ δ᾽ ἐν Νάξῳ, δῖον γένος εἰραφιῶτα, 
οἱ δέ σ᾽ ἐπ᾿ ᾿Αλφειῷ ποταμῷ βαθυδινήεντι 

᾿ ᾽ὔ [ὲ ὡς 7 

κυσαμένην Σεμέλην τεκέειν Διὶ τερπικεραύνῳ, 

ἄλλοι δ᾽ ἐν Θήβησιν ἄναξ σε λέγουσι γενέσθαι 5 

ψευδόμενοι" σὲ δ᾽ ἔτικτε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε 
πολλὸν ἀπ᾽ ἀνθρώπων κρύπτων λευκώλενον “Ηρην. 
Υ " ’ [τὰ » 3) 7 “ ἐστι δὲ τις Νύση ὕπατον ὄρος ἀνθέον ὕλῃ 

τηλοῦ Φοινίκης σχεδὸν Αἰγύπτοιο ῥοάων 

Ἡϊς ᾿ποῖριξ [0]. χχχὶ σοάϊςῖὶβ Μ 

’ἤ ε 5 ;ν"Ἅ 5 ’ὔ ’ὔ 30 ΤΗΣ Α “ καί οἵ ἀναστήσουσιν ἀγάλματα πόλλ᾽ ἐνὶ νηοῖς. Ιο 

ὡς δὲ τάμεν τρία, σοὶ πάντως τριετηρίσιν αἰεὶ 
“᾿ ΕἾ ,ὔ ε ᾽ὔ 
ἄνθρωποι ῥέξουσι τεληέσσας ἑκατόμβας. 

ἢ καὶ κυανέῃσιν ἐπ᾽ ὀφρύσι νεῦσε Κρονίων" ] ῃσιν ρ ρονίων 
9 ΄ Δα “- 

ἀμβρόσιαι δ᾽ ἄρα χαῖται ἐπερρώσαντο ἄνακτος 

κρατὸς ἀπ᾽ ἀθανάτοιο, μέγαν δ᾽ ἐλέλιξεν "Ὄλυμπον. 15 
ὰ ΝΣ ΜΝ 5.5. νι ͵ 72 ᾽ὔ ὡς εἰπὼν ἐκέλευσε καρήατι μητίετα Ζεύς. 
ἵληθ᾽ εἰραφιῶτα γυναιμανές" οἱ δέ σ᾽ ἀοιδοὶ 
ἄδο 3 ’, λ 7 ’ 3 ὐὸ 7 " ᾷδομεν ἀρχόμενοι λήγοντές τ᾽, οὐδέ πῃ ἔστι 

8 κέρας ΡῬΥῸ ὄρος Ξ5εΠο]!ασία ΑΡο Ομ 5εα εἴ, Αρ. ἘΠ. ἷν. 282 
ἀνθέον (ἔνθεον ΜΙ355.) ὕλᾳ ΑἸοεπηδη 58.τ 1Ο οἷ] 55. ϑεηηεἶῖϊδαε τι ὡς 
δέ, τὰ μὲν τρίασοι πάντως Μ τάμεν (56ο:ε1}) ΠΟῸ5 16 ἐπένευσε 
ΚαΠηΐεη, 5εα οἵ. Ψ 642 ῶ 326 

ΗΟΜ. ν. Ι 1 



ΥΜΝΟΙ 

σεῖ ἐπιληθόμενῳ ἱερῆς μεμνῆσθαι ἀοιδῆς ηθόμενῳ ἱερῆς μεμνῆ ῆς. 
Ν Ν. Ν ο “-“ ’ 3 9 “ καὶ σὺ μὲν οὕτω χαῖρε Διώνυσ᾽ εἰραφιῶτα, 20 

Ν 

σὺν μητρὶ Σεμέλῃ ἥν περ καλέουσι Θυώνην. 

Π. Εἷς Δημήτραν 
’ δ}, γί ε τὴ 

Δήμητρ᾽ ἠὕὔκομον σεμνὴν θεὰν ἄρχομ᾽ ἀείδειν, 
5 Ἂν ὅΦὉ΄ΧΝ ’ὔ’ ’ ἃὰ 3 .“. ζΝ 

αὑτὴν ἠδὲ θύγατρα τανύσφυρον ἣν Αἰδωνεὺς 
6 “3, Ν 4 3 ’ὔ ᾽’ 

ἥρπαξεν, δῶκεν δὲ βαρύκτυπος εὐρυόπα Ζεύς, 

νόσφιν Δήμητρος χρυσαόρου ἀγλαοκάρπου 

παίζουσαν κούρῃσι σὺν ᾽Ωκεανοῦ βαθυκόλποις, 5 
“ ἣ 9 93 {7 ς«»ὔ Ν 4 5ὃὅ.). » Ν 

ἀνθεὰ τ᾽ αἰνυμένην ῥόδα καὶ κρόκον ἡδ ἴα καλὰ 

λειμῶν᾽ ἂμ μαλακὸν καὶ ἀγαλλίδας ἠδ᾽ ὑάκινθον 
νάἀρκισσόν θ᾽, ὃν φῦσε δόλον καλυκώπιδι κούρῃ 

“ὦ Ν “ , ᾽ 

Γαῖα Διὸς βουλῇσι χαριζομένη πολυδέκτῃ 
7 ΄- 

θαυμαστὸν γανόωντα, σέβας τότε πᾶσιν ἰδέσθαι ΙΟ 
ς 7 Ὡ' τως “3. 3 “2 

ἀθανάτοις τε θεοῖς ηδὲ θνητοῖς ἀνθρώποις" 
“. Ν 9 Ν ΕΥ̓ ε Ἂν »} ’ὔ 

τοῦ καὶ ἀπὸ ῥίζης ἑκατὸν κάρα ἐξεπεφύκει, 
ἣν 5) “ἢ 2 3 72 ἴω 3 3 Ν δ) ἊΝ “ 

κῶς ἥδιστ᾽ ὀδμή, πᾶς δ᾽ οὐρανὸς εὐρὺς ὕπερθε 
“ἢ “ Οὐ ΟἹ 7ὔ ᾿ξ νας ὁ Ν 3 ῇ 

γαῖὰ τε πᾶσ ἐγέλασσε καὶ ἁλμυρὸν οἷδμα θαλάσσης. 

ἢ δ᾽ ἄρα θαμβήσασ᾽ ὠρέξατο χερσὶν ἅμ᾽ ἄμφω 15 
Ν 4 “- ’ ἊΝ Ν 93 , 

καλὸν ἄθυρμα λαβεῖν: χὰνε δὲ χθὼν εὑρυαγυια 
᾽’ὔ ΩΥ ’ὕ “ ΒΩ 9“ ,ὔ 

Νύσιον ἂμ πεδίον τῇ ὄρουσεν ἄναξ πολυδέγμων 
[2 ΦῚ [2 ’ 72 ΕὟΛ 

ἵπποις ἀθανάτοισι Κρόνου πολυώνυμος υἱὸς. 
ε 3, 3}..2 5) ἊΝ (4 ΜΝ 

ἁρπάξας δ᾽ ἀέκουσαν ἐπὶ χρυσέοισιν ὄχοισιν 

το ἐπιλαθόμενοι ΜΝ, ἐπιληθόμενον ἘΌΗΪΚΕΠ οἷ]. ν]]. 59. νε] εχ μος νεὶ 
ΕΧ 8110 ἢ ΠΊΠΟ νΕΓΒΙ1ΠῚ 

αὐτῇσι σταφυλῇσι μελαίνῃσιν κομόωντες 
Βαπηρϑὶε Οταίΐεβ ἐν δευτέρῳ ᾿Αττικῆς διαλέκτου αρΡ. Δίπεη. 653 Β (Ρ. 65 
ΝΥ δοβϑιμπίῃνΚ : 4αϊ πὶ εἰ ἔγ. Ποπηατῖσι πὶ ΧΧΙνο Ρ. 150 βαρύβρομα θωύσσον- 
τες πῖπς νεπετ 21 ἣν καλέουσι Μ' ΠοΟΥΓ. ΠῚ. Ρ. 

11. εοάελκ: Μ. Τιτ, τοῦ αὐτοῦ ὕμνοι εἰς τὴν δήμητραν 11{ξεΓ5 ΓΙΡΓῚ5. ΜΙ 
Ι δημήτηρ᾽ Μ σοΥγ.  ππηκεη (οἴ. 3515) 2 και τανυσφορον ειπει[ν] 
Ῥμηοάεπι. Νο]]. Η εἴς. ν]. ς0]. ν]]. 157 (σοΠΊΡΕΓΖ 55.590. κζ. ἤζρνι. τϑοο. 
29 ἡ λειμῶνα μαλακὸν Μ' οοττ. Ηετγηαπη (ἂν ῸΠηΪΚ6 ἢ) 8 ἔφυσε 
ΠΡΕῈη οἹ]. 428 καλυκώπιδι---τῷ ἀπὸ ῥί -- Ὁ α. 4. τΩ- τό ΙΟ τότε : 
ότε Ὁ: τό γε ἀοοαννϊη 13 κῶδις τ᾽ ὀδμῆ Μ οοτΓ. Τ Ὑγγε]] ΤΠ. τῷ Ξ 
Ὁ ς. 5.1-3Ξ 18 ἀθανάτα[ισι 9") 

ἶ 2 



ΕΙΣ ΔΉΜΗΤΡΑΝ 

ἡγ᾽ ὀλοφυρομένην" ἰάχησε δ᾽ ἄρ᾽ ὄρθια φωνῇ 
κεκλομένη πατέρα Κρονίδην ὕπατον καὶ ἄριστον. 

5ς. 7 3 ’ 5. Ν - ») , οὐδὲ τις ἀθανάτων οὐδὲ θνητῶν ἀνθρώπων 
» “ 3 9 ’ 5 “- 

ἤκουσεν φωνῆς, οὐδ᾽ ἀγλαόκαρποι ἐλαῖαι, 
5 Ν ὔ 5 ΄“Ν ᾿ς 

εἰ μὴ Ἱ]ερσαΐίου θυγάτηρ ἀταλὰ φρονέουσα 
5)... Ἂ Μ « Ι ’ὔ 

ἄϊεν ἐξ ἄντρου Ἑκάτη λιπαροκρήδεμνος, 

Ἠέλιός τε ἄναξ Ὑπερίονος ἀγλαὸς υἱός, 
’ ἰ ζά ς ἯΝ ’ 

κούρης κεκλομένης πατέρα Κρονίδην" ὁ δὲ νόσφιν 
“- “ 3 [ ’ὔ ἘΝ “ 

ἧστο θεῶν ἀπάνευθε πολυλλίστῳ ἐνὶ νηῷ 

δέγμενος ἱερὰ καλὰ παρὰ θνητῶν ἀνθρώπων. 
τὴν δ᾽ ἀεκαζομένην ἦγεν Διὸς ἐννεσίησι ὴ μένην ἦγ ἢ 
πατροκασίγνητος πολυσημάντωρ πολυδέγμων 
“ 3 ’ ’ ’ Ὁ Λ 
ἵπποις ἀθανάτοισι Κρόνου πολυώνυμος υἱός. 

ὄφρα μὲν οὖν γαῖάν τε καὶ οὐρανὸν ἀστερόεντα 

λεῦσσε θεὰ καὶ πόντον ἀγάρροον ἰχθυόεντα 
3 ’ ΞΡ 7 » 5}. Πα , ἈΝ 

αὐγὰς τ΄ ἠελίου, ἔτι δ᾽ ἤλπετο μητέρα κεδνὴν 

ὄψεσθαι καὶ φῦλα θεῶν αἰειγενετάων, 
“ ΕΝ» Ν Υ , ’, 3 ’ 

τόφρα οἱ ἐλπὶς ἔθελγε μέγαν νόον ἀχνυμένης περ" 
» 3 ρον ἊΝ Ν , , 
ἤχησαν δ᾽ ὀρέων κορυφαὶ καὶ βένθεα πόντου 

φωνῇ ὑπ᾽ ἀθανάτῃ, τῆς δ᾽ ἔκλυε πότνια μήτη ἢ] ἢ» ΤΊ ἴ: 
3ΙΟΝ Ἅ » " 9 Ν ἊΝ ᾿ 

ὀξὺ δέ μιν κραδίην ἄχος ἔλλαβεν, ἀμφὶ δὲ χαίταις 

ἀμβροσίαις κρήδεμνα δαΐζετο χερσὶ φίλῃσι, 
“ Ν 3.5 ,ὔ Ι 3. ΘΝ 

κυάνεον δὲ κάλυμμα κατ΄ ἀμφοτέρων βάλετ᾽ μων, 
’ὔ’ὕ 3. ὦ 3 3 Ἁ ΦΕΤΥΝ ’ ΔΝ 716 ΔΝ 

σεύατο δ᾽ ὥς τ᾽ οἰωνὸς ἐπὶ τραφερὴν τε καὶ ὑγρὴν 

μαιομένη" τῇ δ᾽ οὔ τις ἐτήτυμα μυθήσασθαι 
ΝΜ Ν, “ Μ “ 5 ’ὔ 

ἤθελεν οὔτε θεῶν οὔτε θνητῶν ἀνθρώπων, 

οὔτ᾽ οἰωνῶν τις τῇ ἐτήτυμος ἄγγελος ἦλθεν ἢ ἐτήτυμ δ} ῆ . 
»] “ Ν Ὡς ’ὔ “; ἊΝ ἐννῆμαρ μὲν ἔπειτα κατὰ χθόνα πότνια Δηὼ 

ὩΣ 5 9 , “λῷ Ν ΝΝ 9 στρωφᾶτ᾽ αἰθομένας δαΐδας μετὰ χερσὶν ἔχουσα, 
2 7 ΡΣ ᾽ὔὕ Ἀ ,ὔ ς ’ 

οὐδὲ ποτ ἀμβροσίης καὶ νέκταρος ἡδυποότοιο 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

28 πολυκλίστω ΝΜ σοτῖ. Εαπηΐκεη οἷ. ἢ. ΑΡ. 347 ε445 353-36 - Κὶ) 
ς. 5. 3-6. 85 ἔτι ἤλπετο ἢ) 37 ἰδοιπδῖη ροβὲ ἢ. ν. βίαι Ηετ- 
ΤΆ Πῃ, 5εα οἴ. 127) 315, 445, ἢ. Ηετγπι. ττο, Τ᾽ 8ο εἰ ἀε τε ἀδίεηῃ. νὶ]. 
1Ιοῦ, χ. 225 Κ. 409 ἤ δεπότοιο Μ οοτῖ. ΒῸΠηΚεη ε]. ὁ 507 
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ΥΜΝΟΙ͂ 

πάσσατ᾽ ἀκηχεμένη, οὐδὲ χρόα βάλλετο λουτροῖς. 50 
3 

ἀλλ᾽ ὅτε δὴ δεκάτη οἱ ἐπήλυθε φαινολὶς ᾿Ηὼς 
ΜΚ ΄ οὺς 4 ,, 5 ΄ Μ 

ἡντετὸ οἱ Ἑκατὴ σέλας ἐν χείρεσσιν ἔχουσα, 
»"» “εὐ (δ τ) “ἶ Υ̓͂ 4 ’ 7 

καί ρὰ οἱ ἀγγελέουσα ἔπος φάτο φωνησέν τε" 
’ 4 ε ’ ο ’, 

πότνια Δημήτηρ ὠρηφόρε ἀγλαόδωρε 
“ 3 ’ὔ ΘῚΝ “ 9 4 

τίς θεῶν οὐρανίων ἠὲ θνητῶν ἀνθρώπων 55 
“ ’, Ν Ν. ’, Μ ’ 

ἥρπασε Τ]ερσεφόνην καὶ σὸν φίλον ἤκαχε θυμόν; 
“ Ν Υ̓ 3 9. τα 3 » 3 “- 

φωνῆς γὰρ ἠκουσ᾽, ἀτὰρ οὐκ ἴδον ὀφθαλμοῖσιν 

ὅς τις ἔην' σοὶ δ᾽ ὦκα λέγω νημερτέα πάντα. 
ἃ ΞΘ ε “ Ἂς 3 3 3 ’, ’ 

ὡς ἂρ ἔφη Ἑκάτη" τὴν ὃ οὐκ ἡμείβετο μύθῳ 

“είης ἠὐκόμου θυγάτηρ, ἀλλ᾽ ὦκα σὺν αὐτῆ όο ἢ" νκοΟμ γατΉρ; ῃ 
Νο. 5) 9 ΄ τ Ν, Ν ΝΜ 

ἤϊξ᾽ αἰθομένας δαΐδας μετὰ χερσὶν ἔχουσα. 

Ἠέλιον δ᾽ ἵκοντο θεῶν σκοπὸν ἠδὲ καὶ ἀνδρῶν, 
ἊΣ Ὁ). αἱ , ἊΝ Υ “ ’ στὰν ὃ ἵππων προπάροιθε καὶ εἴρετο δῖα θεάων" 

Ἠέλι᾽ αἴδεσσαί με θεὰν σύ περ, εἴ ποτε δή σευ 
ἍἌΥ 5᾽ ΝΟ ΄, Ν ν Υ ἢ ἔπει ἢ ἔργῳ κραδίην καὶ θυμὸν ἴηνα. 6ςξ 

ΓΖ Ν ᾿ Ν Μ “. Ν 

κούρην τὴν ἔτεκον γλυκερὸν θάλος εἴδεϊ κυδρὴν 
“ ε Ν. Ὁ».1.5.Ὁ ἢ 3 ΟἹ , 5 , 

τῆς ἁδινὴν ὄπ ἄκουσα δι᾿ αἰθέρος ἀτρυγέτοιο 

ὥς τε βιαζομένης, ἀτὰρ οὐκ ἴδον ὀφθαλμοῖσιν. 
3 Ν Ν Ν Ν - 5} στὰ ’ Ν Ν. ΄ 
ἀλλὰ σὺ γὰρ δὴ πᾶσαν ἐπὶ χθόνα καὶ κατὰ πόντον 

54 3 Ψ , ») ΄ αἰθέρος ἐκ δίης καταδέρκεαι ἀκτίνεσσι, 7ο 

νημερτέως μοι ἔνισπε φίλον τέκος εἴ που ὄπωπας 
ὅς τις νόσφιν ἐμεῖο λαβὼν ἀέκουσαν ἀνάγκ μ Κη 
» δκΝ “ Ὁ Ν “- 2 ΄, οἴχεται ἠὲ θεῶν ἢ καὶ θνητῶν ἀνθρώπων. 

“Ὡς φάτο, τὴν δ᾽ Ὑπεριονίδης ἠμείβετο μύθῳ" 
ε ΄ 3... ’ φ “7 

Ρείης ηὐκόμου θυγάτηρ Δήμητερ ἄνασσα 75 
3 ,ὔ Ν ἊΝ ͵ 4 5 [4 

εἰδήσεις" δὴ γὰρ μέγα ἅζομαι ἠδ᾽ ἐλεαίρω 
»} , ᾿ Ν ,] 9 ,ὔ Μ 

ἀχνυμένην περὶ παιδὶ τανυσφύρῳ" οὐδέ τις ἄλλος 
Μ “ 2 ἊΝ , ᾽’ὔ 

αἴτιος ἀθανάτων εἰ μὴ νεφεληγερέτα Ζεύς, 

50 πᾶσατ᾽ Μ' σοττ. ΌΠΗΚΕΘη 51 φαινόλη Μ' σοτγ. αΠηΚΕη οἱ. 
ΘΆΡΡΗ. 95 55,56 - " ς.7. 3.-5 55 Σθεὸς οὐράνιος Ῥ 56 ἤπα]φε 
θυμόν Ὁ 664 θέας ὕπερ Μ οοττ. Γππἀννίςἢ ο]. 16 70 καταδέρκεται Μ' 
1 ὄπωπεν Μ οοτΓ. ΒΕ ΠΠΠΚΕΠ 72 ἐμοῖο ΝΙί σοττ. ἘΌΠΠΚΕεπ 6 μέγα 
σ᾽ αμηκεη, βεὰ οἴ. Ης5. ΤΠεοξ. 532, Τεορη. 280 
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ΕΙΣ ΔΗΜΗΤΡΑΝ 

[τ Ν 3. ΔΑ Ν “ ν᾽ 
ὅς μιν ἔδωκ Αἴδῃ θαλερὴν κεκλῆσθαι ἄκοιτιν 

9 » ε κι. ἈΝ ’ 3 ’ 

αὐτοκασιγνήτῳ’ ὃ δ᾽ ὑπὸ ζόφον ἠερόεντα 
Ἷ ΝΜ ἁρπάξας ἵπποισιν ἄγεν μεγάλα ἰάχουσαν. 

2 Ν Ν [4 ’, 5ῖον Ἢ Ν Ἀ ἀλλὰ θεὰ κατάπαυε μέγαν γόον" οὐδέ τι σὲ χρὴ 
Ν Μ Υ μι ’ »)Ἤ 3 Ν 

μὰψ αὔτως ἄπλητον ἔχειν χόλον" οὔ τοι ἀεικὴς 
Ἀ » 3 ’ ’ 5.4. Ν 

γαμβρὸς ἐν ἀθανάτοις πολυσημάντωρ ᾿Αϊδωνεὺς 

αὐτοκασίγνητος καὶ ὁμόσπορος" ἀμφὶ δὲ τιμὴν 
Υ ε Ν “ Ι Ἁ ΘΕ ἐλλαχεν ὡς τὰ πρῶτα διάτριχα δασμὸς ἐτύχθη" 

τοῖς μεταναιετάει τῶν ἔλλαχε κοίρανος εἶναι. 
ἃ ϑ,ΑΌΥΝ, Ψ ας ἢ Ν 3. “ΟΣ 3.,.}5 κ᾿ 
Ὡς εἰπὼν ἵπποισιν ἐκέκλετο, τοὶ δ᾽ ὑπ ὀμοκλῆς 

͵ 3.5 Ἂν Ν [ἡ », Ὡ 3 3 ’ὔ ῥίμφ᾽ ἔφερον θοὸν ἅρμα τανύπτεροι ὥς τ᾽ οἰωνοί: 
3 

τὴν δ᾽ ἄχος αἰνότερον καὶ κύντερον ἵκετο θυμόν. 
’ σαν, 7. ᾽ 

χωσαμένη δ᾽ ἥπειτα κελαινεφέϊ Κρονίωνι 

νοσφισθεῖσα θεῶν ἀγορὴν καὶ μακρὸν "Ὄλυμπον 
4 Δ ΠΟ ΕΕ ΟΣ 4 ’ Ν 7, » 

ᾧχετ᾽ ἐπ᾿ ἀνθρώπων πόλιας καὶ πίονα ἔργα 
“5 3 Ἂ Ν , 3 ’ 3 »"“» 

εἶδος ἀμαλδύνουσα πολὺν χρόνον" οὐδὲ τις ἀνδρῶν 

εἰσορόων γίγνωσκε βαθυζώνων τε γυναικῶν 

πρίν γ᾽ ὅτε δὴ Κελεοῖο δαΐφρονος ἵκετο δῶμα, 
ὰ ες 53... "»" ΄, 3 ὃς τότ᾽ ᾿Βλευσῖνος θυοέσσης κοίρανος ἦεν. 
[ἡ Ὁ ΓΟ Ν ς “ ,ὔ “ ' 
ἕζετο δ᾽ ἐγγὺς ὁδοῖο φίλον τετιημένη ἦτορ 

Παρθενίῳ φρέατι ὅθεν ὑδρεύοντο πολῖται 
3 “Ἂ ϑρδετας “ “ πὶ ’ὔ 

ἐν σκιῇ, αὐτὰρ ὕπερθε πεφύκει θάμνος ἐλαίης, 
δ.  . 5 ἊΨ ἐ ’ὔ, νρηὶ παλαιγενέϊ ἐναλίγκιος, ἥ τε τόκοιο 

εἴργηται δώρων τε φιλοστεφάνου ᾿Αφροδίτης, 

οἷαί τε τροφοί εἰσι θεμιστοπόλων βασιλήων 
παίδων καὶ ταμίαι κατὰ δώματα ἠχήεντα. 

τὴν δὲ ἴδον Κελεοῖο ᾿Ελευσινίδαο θύγατρες 
2 “ 3 τὦ 5.1} » 
ἐρχόμεναι μεθ ὕδωρ εὐήρυτον ὄφρα φέροιεν 

κάλπισι χαλκείησι φίλα πρὸς δώματα πατρός Χ ῃ ρ μ ρος, 
7 7... 7 Υ 

τέσσαρες ὥς τε θεαὶ κουρήϊον ἄνθος ἔχουσαι, 

83 οἴ. Ῥαιι5. 1]. 28. 4 γαμβρὸν οὐ μεμπτόν, ΔΡἢ. 136 
ναίεται Νἧῇὶ ξοΥΓ. Ν᾽ ο55 98 τετιημένος ΝΙ σοτῖ. πε η 

8ο 

85 

9ο 

1ΟΟ. 

ΙΟ5 

87 μετά- 

99 πὰρ 
θείῳ φρέατι ΔΝ οἷ : φρείατι ἸΠαρθενίῳ Ῥοῖϑοῃ : πὰρ φρέατ᾽ ᾿Ανθείῳ ΤιυοϊτοΓ 
1Ο7 φίλου Μαίίϊδε εἰ τϑ8ο 



ΥΜΝΟΙ 

Καλλιδίκη καὶ Κλεισιδίκη Δημώ τ᾽ ἐρόεσσα 

Καλλιθόη θ᾽, ἣ τῶν προγενεστάτη ἣεν ἁπασῶν" ΤΟ 
οὐδ᾽ ἔγνων" χαλεποὶ δὲ θεοὶ θνητοῖσιν ὁρᾶσθαι. 

ἀγχοῦ δ᾽ ἱστάμεναι ἔπεα πτερόεντα προσηύδων" 

Τίς πόθεν ἐσσὶ γρηὺ παλαιγενέων ἀνθρώπων; 
, Ν ’ ; 5 ΄ 5. Ν ’ 

τίπτε δὲ νόσφι πόληος ἀπέστιχες οὐδὲ δόμοισι 

πιλνᾷς; ἔνθα γυναῖκες ἀνὰ μέγαρα σκιόεντα 115 
Ψ ε ’ Ὁ Ν. ε ’ 

τηλίκαι ὡς σὺ περ ὧδε καὶ ὁπλότεραι γεγάασιν, 
“ ΄ ΄, ΙΝ 5 5. Ν ΝΟ Ν 

αἵ κὲ σε φίλωνται ἡμὲν ἔπει ἠδὲ καὶ ἔργῳ. 
ἃ Ὡς ἔφαθ᾽, ἡ δ᾽ ἐπέεσσιν ἀμείβετο πότνα θεάων" 

’ Ζχ 3 6 , 3 “- , 
τέκνα φίλ᾽ αἵ τινές ἐστε γυναικῶν θηλυτεράων 

’ὔ 3 93 Ν. 3. ἐάν Ἂν ,ὔ 5 9 ἊΣ 

χαίρετ᾽, ἐγὼ δ᾽ ὑμῖν μυθήσομαι" οὔ τοι ἀεικὲς 120 
(Ἐ 9 , 3 , 2 
ὑμῖν εἰρομένῃσιν ἀληθέα μυθήσασθαι. 

ἸδΔὼς ἐμοί γ᾽ ὄνομ᾽ ἐστί τὸ γὰρ θέτο πότνια μήτηρ" 
“- δι 3.09 3Ὲ Ἢ “ ’ 

νῦν αὖτε Κρήτηθεν ἐπ᾽ εὐρέα νῶτα θαλασσης 

ἤλυθον οὐκ ἐθέλουσα, βίη δ᾽ ἀέκουσαν ἀνάγκῃ 
δ “: “ 3 , ε Ν Υ̓͂ ἄνδρες ληϊστῆρες ἀπήγαγον. οἱ μὲν ἐπειτα Τ25 

ἈΝ - Ν Ν , , “ 
γηὶ θοῇ Θορικὸν δὲ κατέσχεθον, ἔνθα γυναῖκες 
3 ’ὔ 3 ῇ, 5 4 9 Νν Ν 3 Ν. 

ἠπείρου ἐπέβησαν ἀολλέες ἠδὲ καὶ αὐτοὶ 

δεῖπνον ἐπηρτύνοντο παρὰ πρυμνήσια νηός" 
ὔ 

ἀλλ᾽ ἐμοὶ οὐ δόρποιο μελίφρονος ἤρατο θυμός, 
Α ϑισε “- 5}. ο) , ’’ 

λάθρῃ δ᾽ ὁρμηθεῖσα δι᾿ ἠπείροιο μελαίνης 130 
“ ς ἤ , 3 [4 

φεῦγον ὑπερφιάλους σημάντορας, ὄφρα κε μῇ με 
[2 “- -“ 

ἀπριάτην περάσαντες ἐμῆς ἀποναίατο τιμῆς. 
Ὁ“ κν, 51. τς ’, 5 ’ 3 ,. ΓΝ 

οὕτω δεῦρ ἱκόμην ἀλαλημένη, οὐδέ τι οἶδα 

ἥ τις δὴ γαῖ᾽ ἐστὶ καὶ οἵ τινες ἐγγεγάασιν. 

1ο9 εἴ. Ὁ ς. 4. 2, 3 καλλιόπης δὲ καὶ κλί εἰ]σι[δί]κης καὶ Δαμ[ ὠ]- 
ν[ ἀσ σης ΙΟΟ9, 11Ὸ Ῥδιι5. ἷ. 38. 3 τὰ δὲ ἱερὰ τοῖν θεοῖν Ἑὔμολπος καὶ 
αἱ θυγατέρες δρῶσιν αἱ Κελεοῦ" καλοῦσι δὲ σφᾶς Πάμφως τε κατὰ ταὐτὰ 
καὶ Ὅμηρος Διογένειαν καὶ Παμμερόπην καὶ τρίτην Σαισάραν 112 δ᾽ 
4144. ἘΠ ηΪκεη 115 πιλνᾶς Μ : πίλνασαι Νο55 : πιλνᾷ ΗεΕΓΠΊΔΠΠ 
117 φίλονται Μί σοΥΓ. 0ο55 118 ἔφαν Νο55 1τοὸ φίλα" τίνες Μ 
σοΥγ. ΕὐΟπίεϊη. 120 οὔτι Μ 121 εἰρομένοισιν ΝΜ 122 Δωσὼ 
Ῥαββοῦν : Δωρὶς πα ΠΪκεπ : Δμωὶς ΜΙ ΒΟΠΕτΊ ἢ : Δωὶς Η Θγηαππ, ΒεςΠίεὶ : 
Δωὰς Ηετπίδηη : Δηὼ ΕὈπίεϊη : Δὼς μὲν ΒΓΌΠΟΚ 132 ἀπονοίατο Μ' 
σοῦ. ΕαηΚεη 184 ἐκγεγάασιν Μ' σοττ. ΕαΠηΚαα 
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ΕΙΣ ΔΉΜΗΤΡΑΝ 

ἀλλ᾽ ὑμῖν μὲν πάντες ᾽᾿Ολύμπια δώματ᾽ ἔχοντες 135 
δοῖεν κουριδίους ἄνδρας καὶ τέκνα τεκέσθαι 
ε π᾿ “ [55 ΜΈΝ 3 ΝΟΣ 3 Ἅ ΄“ 

ὡς ἐθέλουσι τοκῆες" ἐμὲ δ΄ αὖτ᾽ οἰκτείρατε κοῦραι 

, ᾽ὔ , 7 ᾿ ᾽ 39. ὋΜ 

προφρονέως φίλα τέκνα τέων πρὸς δώμαθ ἵκωμαι 
" ’ .Ν ’, ὩΦ ’ὔ Ἵ 

ἀνέρος ἠδὲ γυναικός, ἵνα σφίσιν ἐργάζωμαι 

πρόφρων οἷα γυναικὸς ἀφήλικος ἔργα τέτυκται" 1409 

καί κεν παῖδα νεογνὸν ἐν ἀγκοίνησιν ἔχουσα 
ε 

Νς Ν { 7 

καλὰ τιθηνοίμην καὶ δώματα τηρήσαιμι 
’ὕ “ ,ὔ “ 42 7 

καί κε λέχος στορέσαιμι μυχῷ θαλάμων εὐπήκτων 

δεσπόσυνον καί κ᾽ ἔργα διαθρήσαιμι γυναικός. 

Φῆῇ ῥα θεά' τὴν δ᾽ αὐτίκ᾽ ἀμείβετο παρθένος ἀδμὴς τ45 

Καλλιδίκη Κελεοῖο θυγατρῶν εἶδος ἀρίστη" 
“ “- Ν “ 5 γι Ψ 3 ’ 

Μαῖα θεῶν μὲν δῶρα καὶ ἀχνύμενοί περ ἀνάγκῃ 
“ 3 Ν Ν, Ν , ἤ 3 

τέτλαμεν ἄνθρωποι" δὴ γὰρ πολὺ φέρτεροί εἰσιν. 
΄“- ᾽ὔ ᾽ὔ ε Ἅ ΦΦΟ ( 

ταῦτα ὃὲ τοι σαφέως ὑποθήσομαι ἠδ ὀνομήνω 

ἀνέρας οἷσιν ἔπεστι μέγα κράτος ἐνθάδε τιμῆς, 150 
δήμου τε προὔχουσιν, ἰδὲ κρήδεμνα πόληος 

9 ’ “- ἌΓ: 9 ζ ,ὕ 

εἰρύαται βουλῇσι καὶ ἰθείῃσι δίκῃσιν. 

ἠμὲν Τριπτολέμου πυκιμήδεος ἠδὲ Διόκλου 

ἠδὲ Πολυξείνου καὶ ἀμύμονος Ἑὐμόλποιο 
Ν ᾽ὔ Ἁ δ 5 7 Ε ᾽ὔ 

καὶ Δολίχου καὶ πατρὸς ἀγήνορος ἡμετέροιο 155 

τῶν πάντων ἄλοχοι κατὰ δώματα πορσαίνουσι" 

τάων οὐκ ἄν τίς σε κατὰ πρώτιστον ὀπωπὴν 
μν 9 ᾽ὔὕ ’ 2 ᾽ὔὕ 

εἶδος ἀτιμήσασα δόμων ἀπονοσφίσσειεν, 

ἀλλά σε δέξονται: δὴ γὰρ θεοείκελός ἐσσι. 
εἰ δὲ θέλεις, ἐπίμεινον, ἵνα πρὸς δώματα πατρὸς τόο 
57 ἊΝ Ν [έ ᾽7 

ἔλθωμεν καὶ μητρὶ βαθυζώνῳ Μετανείρῃ 

137 ἔμ᾽ αὖτ᾽ Ἑοπίεϊη : ἐμὲ δ᾽ οἰκτείρατε ΙΙδεη : ἐμοὶ δ᾽ αὖτ᾽ εἴπατε 
Οορεῖ. ἰδουπδπὶ βίβει πηθ οἰ15 βεηίαπίῖϊα {πεῖς τοῦτο δέ μοι σαφέως 
ὑποθήκατε ὄφρα πύθωμαι «]. τ49 1238 τέως ΡΙῸ τέων [ἐπ πΚεη 
141 ἔχουσα εΧ ἔχουσιν Μ' τη. Ρ. 144 διαθήσαιμι γυναικὸς Μ' ςοΙΓ. 
ΒοίΠε : διδασκήσαιμι γυναῖκας Νο55 : διασκήσαιμι 51:65: διαθλήσαιμι 
ΙβπδγΥα : διαντλήσαιμι ΜΙιΞΟΠεΙ ΠΟ 153 ἡ μὲν... ἣ δὲ 154 ἡ δὲ Μ 
σοτῖ. Μαίῃϊαε 154 Ῥδιιββηῖδ5 1. 38. 2 Ὁμήρῳ δὲ ἐς μὲν τὸ γένος ἐστὶν 
οὐδὲν αὐτοῦ πεποιημένον, ἐπονομάζει δὲ ἀγήνορα Ἐν τοῖς ἔπεσι τὸν Εὔμολ- 
πον, πᾶς ἀγήνορος πὶς ἀμύμονος 155 ΒΠΠΠΚΕεη 

Ἶ 
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ν ἰ ’ ΄ » , ϑ᾽ ΠΆΡΙΝ, εἴπωμεν τάδε πάντα διαμπερές, αἴ κέ σ᾽ ἀνώγῃ 
, -“ 

ἡμέτερον δ᾽ ἰέναι μηδ᾽ ἄλλων δώματ᾽ ἐρευνᾶν. 
τηλύγετος δέ οἱ υἱὸς ἐνὶ μεγάρῳ εὐπήκτῳ ἡλυγ μέγαρς ἼΚΤΑΗ 
5 ,΄ὔ , 3 » 3) [ », ὀψίγονος τρέφεται, πολυεύχετος ἀσπάσιός τε. 
93 ’ ΦΊΞ5, ΄ Ν ο΄, ΄ Ὁ“ 

εἰ τὸν γ ἐκθρέψαιο καὶ ἥβης μέτρον ἵκοιτο 

ῥεῖά κέ τίς σε ἰδοῦσα γυναικῶν θηλυτεράων 
, ’ , 93 Ν ΄ ᾿ᾳ (γλώσαι" τόσα κέν τοι ἀπὸ θρεπτήρια δοίη. 

τό5 

Ως ἔφαθ᾽- ἡ δ᾽ ἐπένευσε καρήατι, ταὶ δὲ φαεινὰ 
’ “ , 9 ! 

πλησάμεναι ὕδατος φέρον ἂἄγγεα κυδιάουσαι. 
εἐ, Ν δ “ ΄ “5, Ν Ν 
ῥίμφα δὲ πατρὸς ἵκοντο μέγαν δόμον, ὦκα δὲ μητρὶ 
» ε ων ’, Δι ἐν ς ἊΝ ἔδδν Ὡ Ν 

ἔννεπον ὡς εἴδὸν τε καὶ ἔκλυον. ἢ δὲ μάλ᾽ ὦκα 

ἐλθούσας ἐκέλευε καλεῖν ἐπ᾽ ἀπείρονι μισθῷ. 
αἱ δ᾽ ὥς τ᾽ ἢ ἔλαφοι ἢ πόρτιες ἤαρος ὥ ἣ ἢ πόρτιες ἤαρος ὥρῃ 
Ἱ 2.ϑβ.κ]ἃ “ , , “ 
ἄλλοντ᾽ ἂν λειμῶνα κορεσσάμεναι φρένα φορβῇ, 

ὡς αἱ ἐπισχόμεναι ἑανῶν πτύχας ἱμεροέντων 

ἤϊξαν κοίλην κατ᾽ ἀμαξιτόν, ἀμφὶ δὲ χαῖται 
οἱὸ .“ “ ὦμοις ἀΐσσοντο κροκηΐῳ ἄνθει ὁμοῖαι. 

΄ 3.3 Ν ε “ Ν ἊΝ; Υ̓͂ ἥ τέτμον δ᾽ ἐγγὺς ὁδοῦ κυδρὴν θεὰν ἔνθα πάρος περ 
4 3. ΛΩΝ 59 ’ Ἀ ( Ν 

καλλιπον" αὐτὰρ ἔπειτα φίλα πρὸς δώματα πατρὸς 
{4 “ 2 ες 3. ἸΑΡ ΝΣ, ἘΣ ΄ ΄ τ 
ἡγεῦνθ᾽, ἡ δ᾽ ἂρ ὄπισθε φίλον τετιημένη ἤτορ 

“- Ν “- Ἢ 3 Ν Ν “ 
στεῖχε κατὰ κρῆθεν κεκαλυμμένη, ἀμφὶ δὲ πέπλος 

Ά ε -“ - 2 ΄ὔ΄ ’ὔ κυάνεος ῥαδινοῖσι θεᾶς ἐλελίζετο ποσσίν. 

αἶψα δὲ δώμαθ᾽ ἵκοντο διοτρεφέος Κελεοῖο, 
Ν ἊΝ 3 Ρ] ΄ Υ̓͂ »" ΄, ΄ 

βὰν δὲ δι αἰθούσης ἔνθα σφίσι πότνια μήτηρ 

ἧστο παρὰ σταθμὸν τέγεος πύκα ποιητοῖο 

170 

Τ75 

180 

185 

ἌΣ, κς Ν ΄ Υ ΄ ες Ν 3 ΘΌΚΕΝ 

παῖδ ὑπὸ κόλπῳ ἔχουσα νέον θάλος" αἱ δὲ παρ᾽ αὐτὴν 

ἔδραμον, ἡ δ᾽ ἄρ᾽ ἐπ᾽ οὐδὸν ἔβη ποσὶ καί ῥα μελάθρου 
κῦρε κάρη, πλῆσεν: δὲ θύρας σέλαος θείοιο. 

τὴν δ᾽ αἰδώς τε σέβας τε ἰδὲ χλωρὸν δέος εἷλεν" 
εἶξε δέ οἱ κλισμοῖο καὶ ἑδριάασθαι ἄνωγεν. 

174 αἵδ᾽ ὥς τοι ΜΙ σοττ. ΒγαΠοΚ,. εἴαρος ᾿ἀ πΠηΐτεη ; οἵ, 401 

100 

18ο φίλου 
Μδιίῃϊδα πὸ 107 182 κατ᾽ ἄκρηθεν Μ σοτῖ. ΒῸΘΠΏΚΕη 183 θεῆς Μ 
σογΥ. ΒΌΠηΪϊ  η 
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ἀλλ᾽ οὐ Δημήτηρ ὡρηφόρος ἀγλαόδωρος 
ἤθελεν ἑδριάασθαι ἐπὶ κλισμοῖο φαεινοῦ, 
ἀλλ᾽ ἀκέουσα ἔμιμνε κατ᾽ ὄμματα καλὰ βαλοῦσα, 

πρίν γ᾽ ὅτε δή οἱ ἔθηκεν ᾿Ιάμβη κέδν᾽ εἰδυῖα 195 
πηκτὸν ἕδος, καθύπερθε δ᾽ ἐπ᾽ ἀργύφεον βάλε κῶας. 

ἔνθα καθεζομένη προκατέσχετο χερσὶ καλύπτρην" 

δηρὸν δ᾽ ἄφθογγος τετιημένη ἧστ᾽ ἐπὶ δίφρου, 

οὐδέ τιν᾽ οὔτ᾽ ἔπεϊ προσπτύσσετο οὔτε τι ἔργῳ, 

ἀλλ᾽ ἀγέλαστος ἄπαστος ἐδητύος ἠδὲ ποτῆτος 200 

ἧστο πόθῳ μινύθουσα βαθυζώνοιο θυγατρός, 
τ Ν “- 

πρίν γ᾽ ὅτε δὴ χλεύῃς μιν ᾿Ιάμβη κέδν᾽ εἰδυῖα 
Ν , 3.05 ,ὔ ’, ς Ἂς 

πολλὰ παρασκώπτουσ᾽ ἐτρέψατο πότνιαν ἁγνὴν 
“ “ ν ΜΨ “ ᾽ὔ 

μειδῆσαι γελάσαι τε καὶ ἵλαον σχεῖν θυμόν" 
ὰ ὔ ε ΤῸ Μ ’ὔ Β 3 "»" 

ἣ δὴ οἱ καὶ ἔπειτα μεθύστερον εὔαδεν ὀργαῖς. 205 

τῇ δὲ δέπας Μετάνειρα δίδου μελιηδέος οἴνου 
7 3 «ε Φ .Ν ὔ 3 3 Ν ’ ΘΝ πλήσασ᾽, ἡ δ᾽ ἀνένευσ᾽" οὐ γὰρ θεμιτόν οἱ ἔφασκε 

,7 4 2 ’ , 3. 3}. 52. γ δ), Ν᾿ τ 
πίνειν οἶνον ἐρυθρόν, ἄνωγε δ᾽ ἂρ ἄλφι καὶ ὕδωρ 

“ ΄ , 7 ΄ δοῦναι μίξασαν πιέμεν γλήχωνι τερείνῃ. 
ς “ [4 ’ὔ ε 7, 

ἡ δὲ κυκεῶ τεύξασα θεᾷ πόρεν ὡς ἐκέλευε" 210 
᾿ δεξαμένη δ᾽ ὁσίης ἕνεκεν πολυπότνια Δηὼ 

τῇσι δὲ μύθων ἦρχεν ἐΐζωνος Μετάνειρα" ; ΡΧ ᾿ 
-“ ͵ὔ Ἀ Ν -“ ἐν ἈΈῚ Χαῖρε γύναι, ἐπεὶ οὔ σε κακῶν ἄπ᾽ ἔολπα τοκήων 

μὴ » 3 »)} “ 5 ’ἤ , Μ 2 Ν 

ἔμμεναι ἀλλ᾽ ἀγαθῶν" ἐπί τοι πρέπει ὄμμασιν αἰδὼς 
Ἂν ΄ ε » , ᾽ὔ ἥ ΥΞ 

καὶ χάρις, ὡς εἴ πέρ τε θεμιστοπόλων βασιλήων. 215 

ἀλλὰ θεῶν μὲν δῶρα καὶ ἀχνύμενοί περ ἀνάγκη μ [ ΧΟ Ψ 5} 
“ " 5 νον Ν Ἀ 3 ὑ “ 

τέτλαμεν ἄνθρωποι: ἐπὶ γὰρ ζυγὸς αὐχένι κεῖται. 

νῦν δ᾽ ἐπεὶ ἵκεο δεῦρο, παρέσσεται ὅσσα τ᾽ ἐμοί περ. 
- ἣ "ὕ παῖδα δέ μοι τρέφε τόνδε, τὸν ὀψίγονον καὶ ἄελπτον 

192 ὡραφόρος Μ οοἵτ. ΕΠ ηΪτεη 196 κῶα Μ οοτῖ. ΒΚ αΠηίκεη 
202 χλεύης Μ' οοΥΓ. Πα ΠΕ 203 παρασκώπτουσα τρέψατο ΝΜ σοττ. 
Ψο585 205 ἤδη Μ, ἔβαδεν Μ οοτγγ. ΘΠ ΚΕη 207 οἱ] τοι Μ 
οοΥΓ, Μδίϊδα 211 ᾿ἰδοιπδῖη βίβἝι! Π1115 Ο1111|5 βεηίεπίϊα ἔπεσι ἔκπιεν, 
ἡ δὲ λαβοῦσα δέπας θέτο ἔνθ᾽ ἀνάειρε ΡῬΓῸ ἕνεκεν ἔλαχεν Ξοδαείεγ: 
ἐπέβη ΝοΞ5 πίε πότνια ΕὙΔΏΪΚΕ 

Ξ, 
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, ὥπασαν ἀθάνατοι, πολυάρητος δέ μοί ἐστιν. Ἴ 220 
5) , ’ Ἀν τὴ ΄ Ὁ εἰ τόν γε θρέψαιο καὶ ἥβης μέτρον ἵκοιτο 

ΩΣ ΄- ΄-“ 

ἢ ῥά κέ τίς σε ἰδοῦσα γυναικῶν θηλυτεράων 
, ΄ ἣ ω, ἃ , , 

ζηλώσαι" τόσα κέν τοι ἀπὸ θρεπτήρια δοίην. 
ὅν (ο 7 

Τὴν δ᾽ αὖτε προσέειπεν ἐὐστέφανος Δημήτηρ" 
“ Ν “ 

καὶ σὺ γύναι μάλα χαῖρε, θεοὶ δέ τοι ἐσθλὰ πόροιεν. 225 
“ [2 ’ ς , Ὁ“ ᾽ὔ 

παῖδα δέ τοι πρόφρων ὑποδέξομαι ὥς με κελεύεις" 
ψ Ὑ Υ 7 4 

θρέψω, κοὔ μιν ἔολπα κακοφραδίῃσι τιθήνης 
ΚΥνο τ ἘΜΟῚ ’ὔ ’ὔ Μ.Δ79 ε έ οὔτ᾽ ἄρ᾽ ἐπηλυσίη δηλήσεται οὔθ᾽ ὑποτάμνον" 

οἶδα γὰρ ἀντίτομον μέγα φέρτερον ὑλοτόμοιο, 

οἶδα δ᾽ ἐπηλυσίης πολυπήμονος ἐσθλὸν ἐρυσμόν. 230 
ὰ “. Ὡς ἄρα φωνήσασα θυώδεϊ δέξατο κόλπῳ 

᾿ ,ὕ , , 
χερσίν τ᾽ ἀθανάτοισι γεγήθει δὲ φρένα μήτηρ. 

ὡς ἡ μὲν Κελεοῖο δαΐφρονος ἀγλαὸν υἱὸν 
Δημοφόωνθ᾽, ὃν ἔτικτεν ἐΐζωνος Μετάνειρα, 

ἔτρεφεν ἐν μεγάροις" ὁ δ᾽ ἀέξετο δαίμονι ἶσος 235 
τ 5) ον “ Υ 3 ΄ , δ 

οὔτ᾽ οὖν σῖτον ἔδων, οὐ θησάμενος (γάλα μητρὸς) 
2 

Δημήτηρ 
᾽ὔ 3. 5 {2 ε 9 ΤΟ Ὁ) “ 

χρίεσκ᾽ ἀμβροσίῃ ὡς εἰ θεοῦ ἐκγεγαῶτα, 

ἡδὺ καταπνείουσα καὶ ἐν κόλποισιν ἔχουσα" 
’ ἊΝ ’ Ν ΄ 5.Κ Ν 

νύκτας δὲ κρύπτεσκε πυρὸς μένει ηὔτε δαλὸν 
“- Ν “ 7 λάθρα φίλων γονέων" τοῖς δὲ μέγα θαῦμ᾽ ἐτέτυκτο 240 

- ΄ 

ὡς προθαλὴς τελέθεσκε, θεοῖσι δὲ ἄντα ἐφκει. 

καί κέν μιν ποίησεν ἀγήρων τ᾽ ἀθάνατόν τε 

εἰ μὴ ἄρ᾽ ἀφραδίησιν ἐύζωνος Μετάνειρα ἢ ὧν ἤλωθο ρ 
’ 5}. 0) Ζ ’ 3 

νύκτ᾽ ἐπιτηρήσασα θυώδεος ἐκ θαλάμοιο 

σκέψατο" κώκυσεν δὲ καὶ ἄμφω πλήξατο μηρὼ 245 
’ὔ 3, ΘΝ Ν. Ν Α 91 τῇ 2 “-“ 

δείσασ᾽ ᾧ περὶ παιδὶ καὶ ἀάσθη μέγα θυμῷ, 

220 πολυήρατος Μ οοΥΓ. ἘΌΠηΪΚΕη 228 ἐπηλσίησι δηλήσεται οὔθ᾽ 
ὑποταμνὸν Νῖἧ : ἐπηλυσίη ΌΠηΚΕη, ο]. Ἠ εστη. 37 ΡΓΟ ὑποταμνὸν ὕπο- 
ταμνὼν ΙΒΏΔΙΓΕ : οὔτε τομαῖον ΝΟ55 : ὑπόθαμνον εἰ ὀρόδαμνος σοτηπιεπάαδί 
ΒΌΘΟΠΕΙ στ. ϑυθοϊθη5 νεΓΠΊ15 εϑί 229 ὑλοτόμοιο] οὐλοτόμοιο Ν)ο55. 
εἴ 5: 1ν]ο] 48 νΕΥΓΏΙ5 236 θησάμενος δημήτηρ Μ. Ἰδειπηδπὶ ἃ Μ|Ισομευ- 
ἸΙΟΠο βιδειίαπ εχ ρον ΗΠ ἐσπιαπη, οἷ. Ἡ ΘΓ. 267 237 ἀλλά μιν 
ἡματίη μὲν ἐυστέφανος Δημήτηρ 510]] 240 λάθρα ἑῶν ΘΡΙ[[ΖΠΕΓ 

10 
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 ὙἘΡ 9 [2 Ν ’ ’ὔ 

καί ῥ' ὀλοφυρομένη ἔπεα πτερόεντα προσηΐδα" 
“ ’ὔ ’’ Δ 9) “ 

Τέκνον Δημοφόων ξείνη σε πυρὶ ἔνι πολλῷ 
7 5 Ν Ν ’ ᾿ 7 Ἂς ὕ 

κρύπτει, ἐμοὶ δὲ γόον καὶ κήδεα λυγρὰ τίθησιν. 

“Ὡς φάτ᾽ ὀδυρομένη" τῆς δ᾽ ἄϊε δῖα θεάων. 
“ Ν “ 7 ΓΔ 

τῇ δὲ χολωσαμένη καλλιστέφανος Δημήτηρ 
“ ὕ, Ἁ " “ῸΝ ’ » 

παῖδα φίλον, τὸν ἄελπτον ἐνὶ μεγάροισιν ἔτικτε, 
᾽ὔ »“.Ὁ» ’ 5 δ ὧς “ 7Ψ Ν 

χείρεσσ ἀθανάτῃσιν ἀπὸ ἕο θῆκε πέδον δὲ 
4 “ Χ “ , 7 ΒΕ  δν 
ἐξανελοῦσα πυρὸς θυμῷ κοτέσασα μάλ᾽ αἰνῶς, 

ΕΣ ὟΝ , 4. ’ καί ῥ᾽ ἄμυδις προσέειπεν ἐΐὔζωνον Μετάνειραν" 
).. Ὁ 

Νήϊδες ἄνθρωποι καὶ ἀφράδμονες οὔτ᾽ ἀγαθοῖο 
αἶσαν ἐπερχομένου προγνώμεναι οὔτε κακοῖο" 

καὶ σὺ γὰρ ἀφραδίησι τεῆς μήκιστον ἀάσθης γὰρ ἀφραδίῃσι τεῇς μή ἡς. 
» ὡς “ Φ 5) ᾽ὔ Ἁ “ ἴστω γὰρ θεῶν ὅρκος ἀμείλικτον Στυγὸς ὕδωρ 

ἀθάνατόν κέν τοι καὶ ἀγήραον ἤματα πάντα 
- ’ 

παῖδα φίλον ποίησα καὶ ἄφθιτον ὥπασα τιμήν" 
“ 3 3 Υ̓ ὦ ’ Ν “ ») ᾽ 

νῦν δ᾽ οὐκ ἔσθ᾽ ὥς κεν θάνατον καὶ κῆρας ἀλύξαι. 
Ν Ὁ}. τ Ν 2 , “ ’ὔ τιμὴ ὃ ἄφθιτος αἰὲν ἐπέσσεται οὕνεκα γούνων 

,ὔ 

ἡμετέρων ἐπέβη καὶ ἐν ἀγκοίνησιν ἴαυσεν. 
Ὁ“ 5. οὗ “ 7 5 “ 

ὥρῃσιν δ᾽ ἄρα τῷ γε περιπλομένων ἐνιαυτῶν 

παῖδες ᾿Ελευσινίων πόλεμον καὶ φύλοπιν αἰνὴν 
ὟΝ ») ᾿ς 4 “ 9 Ι 

αἰὲν ἐν ἀλλήλοισι συνάξουσ᾽ ἤματα πάντα. 
ς Σ ΡΟ Ν ᾽ὔ 4 ς ἱ εἰμὶ δὲ Δημήτηρ τιμάοχος, ἣἥ τε μέγιστον 

ἀθανάτοις θνητοῖσί τ᾽ ὄνεαρ καὶ χάρμα τέτυκται. 
ἀλλ᾽ ἄγε μοι νηόν τε μέγαν καὶ βωμὸν ὑπ᾽ αὐτῷ γε μοι νὴ μέγ μ ; 

250 

255 

260 

265 

270 

248, 249 --Κ ς. 6. τ2ὼ-ι4 448 πυρῇ ἔνι ποἰλλῆ Ῥ πεβεῖο δὴ τεείε ; 
ἘΠ 15 155: ΠΟΙΟΙ͂Ι 11 99 253 ἄπω Μ οοτῖΓ. Νίαιςπιδε 
256-262 -- Ὁ ς. 6. τ5--20 4] [8. 568 ΒαΡεπὲέ: 

ἄφρονεϊ 5] ἄνθ[ ρω]ποι δυστλήμονες [οὔτε κακοῖο 
ἐπ᾿ Ἰερ[ χομένου πρ]ογνώμονες οὔτ᾽ ἀΐ Ύ ]α[ θοῖο 
γ]ὰρ ἀβραδί[ ῃς Ἵμος πολὺ πείρατι νυκτὸς 

ΤῊ εἰ α ἐπ τὰ ἀγήρ 

νῦν δ᾽ οὐ]κ ἔσθ᾽ ὥς [κεν θάνατον [.. 
εἴ, εἰ ΟΥΡΠΙςΑ ἔτ. η6 ΑΒΡεὶ. 2517 πτοξηβξιξυου Μ οοτγ. Μαδεηϊδε : 
“Ἐς ἢ 258 νήκεστον ΝΟΒ5 οἷ. Ηε5. Ορρ. 285 259-261: οπι. Ὁ 
261 ποιήσασα Μ' σοττ. ΕΚ η 263 ἄφθιτον Μ οοτΓ. Βα ΠΠ]ΚΕ ἢ 
267 συναυξήσουσ᾽ Μ' ςοΥΓ. ΙᾳΠΑΓΓΑ 268 9ς. 7. 2, 3 εἰμὶ δὲ “ΤΙ ΠΜΠτῊρ 
ὡρηφόρ[ος ἀγλαό]δωρος, εἴ. 54 269 ἀθανάτοις πη ξεῖσν ὄνειαρ 
θνητοῖσί τ᾽ ἈῸΠηΚεπ : ὄνεαρ [ΙΒ εη 

ΤΙ 
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τευχόντων πᾶς δῆμος ὑπαὶ πόλιν αἰπύ τε τεῖχος 
γέ ’ὔ’ ΦΙΟΟΝ » “ Καλλιχόρου καθύπερθεν ἐπὶ προὔχοντι κολωνῷ 

» 3 ΌΤΑΝ 9 Ν ς 74 ς ΝΟ “ 

ὄργια δ᾽ αὐτὴ ἐγὼν ὑποθήσομαι ὡς ἂν ἔπειτα 
Ὁ Ψ ἩΜΠ ΘΝΩΝ , «ἢ 

εὐαγέως ἔρδοντες ἐμὸν νόον ἱλάσκοιῖσθε. 
ὰ “- Ὡς εἰποῦσα θεὰ μέγεθος καὶ εἶδος ἄμειψε 

“ 3 , ’ὔ 3.7.5 ’ ’ “ 
γῆρας ἀπωσαμεένη, περί τ΄ ἀμφί τε κάλλος ἄητο" 
3 ἊΝ 3. ς ’ , »} δὴ 

ὀδμὴ δ᾽ ἱμερόεσσα θυηέντων ἀπὸ πέπλων 
, “ ἯΝ [2 »} Ν Ν 3 σκίδνατο, τῆλε δὲ φέγγος ἀπὸ χροὸς ἀθανάτοιο 

4 - 
λάμπε θεᾶς, ξανθαὶ δὲ κόμαι κατενήνοθεν ὦμους, 

5 “ 3.5 4 Ν ’ὔ 5 “ Φ 

αὐγῆς δ᾽ ἐπλήσθη πυκινὸς δόμος ἀστεροπῆς ὧς. 
“ Ν Ν “ 3 ΦΗ͂Ι δι ’ Θ᾽ 

βῆ δὲ διὲκ μεγάρων, τῆς δ᾽ αὐτίκα γούνατ᾽ ἔλυντο, 
Ν 5. ΓΚ 

δηρὸν δ᾽ ἄφθογγος γένετο χρόνον, οὐδέ τι παιδὸς 
» , 3 Ν ͵ . , 

μνήσατο τηλυγέτοιο ἀπὸ δαπέδου ἀνελέσθαι. 
“ ὡς (4 Ν 5) , Ψ ἐς τοῦ δὲ κασίγνηται φωνὴν ἐσάκουσαν ἐλεεινὴν, 

κὰδ δ᾽ ἄρ᾽ ἀπ᾽ εὐστρώτων λεχέων θόρον" ἡ μὲν ἔπειτα 
ζράνοο ὈΥ  ὡν Ν ξ “ αν ’ 

παῖδ᾽ ἀνὰ χερσὶν ἑλοῦσα ἑῷ ἐγκάτθετο κόλπῳ, 
ς ΑΓ ΄- 2 , 3 ς ιν ’ } “- 

ἢ ὃ ἄρα πύρ ἀνέκαι᾽, ἡ δ᾽ ἔσσυτο πόσσ᾽ ἁπαλοῖσι 
ΜΘ ΄ ’ 2 ἤ μητέρ᾽ ἀναστήσουσα θυώδεος ἐκ θαλάμοιο. 

“ ’ ᾽ὔ ς Ν » ’, Ὁ ’ὔὕ 

ἀγρόμεναι δέ μιν ἀμφὶς ἐλούεον ἀσπαίροντα 
5 ν, ΄“ι 3) 3 ’ὔ’ ’, 

ἀμφαγαπαζόμεναι" τοῦ δ᾽ οὐ μειλίσσετο θυμός" 
’ Ν ᾽ » ΝΠ οὖν ΄- 

χειρότεραι γὰρ δή μιν ἔχον τροφοὶ ἠδὲ τιθῆναι. 
Αἱ Ν ’ Ν Ν «ε ᾿ ἱ μὲν παννύχιαι κυδρὴν θεὸν ἱλάσκοντο 

δείματι παλλόμεναι" ἅμα δ᾽ ἠοῖ φαινομένηφιν 

εὐρυβίη Κελεῷ νημερτέα μυθήσαντο ρυβίῃ Κελεῷ νημερτέα μυθήσαντο, 
ε , ͵ 

ὡς ἐπέτελλε θεὰ καλλιστέφανος Δημήτηρ. 
ΦΌΩΝ Ὡ“ 3 Ὁ) 5) Ν , ’ὔ Ν 

αὑτὰρ ὃ γ εἰς ἀγορὴν καλέσας πολυπείρονα λαὸν 
»“ 3 .. 7ὔ 

ἤνωγ᾽ ἠὐκόμῳ Δημήτερι πίονα νηὸν 
“ Ν Ν ΟῚ Ν ΨΜ “ 

ποιῆσαι καὶ βωμὸν ἐπὶ προὔχοντι κολωνῷ. 
ὑ 

οἱ δὲ μάλ᾽ αἷψ᾽ ἐπίθοντο καὶ ἔκλυον αὐδήσαντος, 

τεῦχον δ᾽ ὡς ἐπέτελλ᾽- ὁ δ᾽ ἀέξετο δαίμονος αἴσῃ. 

αὐτὰρ ἐπεὶ τέλεσαν καὶ ἐρώησαν καμάτοιο 

280 

290 

295 

274 νηὸν Μ' σοττ. ΕΠ Κεη 270 θεῆς Μ οοτΓ. ΗΠ Ετηα ηη 280 αὐτῆς 
Μ οοτγ. απ κεη. 287 πυρὰν ἔκαι᾽ Μ οσοττ, ἈαΠηΚαη, ν. 548 200 αἶψα 
πίθοντο ΝΙ͂ῇὶ πίε σουΓ. 801. ἐτέλεσσαν Μ' σοΙγΓ. ΝΑ] ΚΕΠδεΓ 

ΤΩ 
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βάν ῥ᾽ ἴμεν οἴκαδ᾽ ἕκαστος" ἀτὰρ ξανθὴ Δημήτηρ 
" ,ὔ , 5 ιν ᾽ὔὕ ε 

ἔνθα καθεζομένη μακάρων ἀπὸ νόσφιν ἁπάντων 
͵7ὔ ’ὔ ’ὔ », ’ 

μίμνε πόθῳ μινύθουσα βαθυζώνοιο θυγατρός. 
9 ’ ΠῚ Ἁ ἣν Ἀ ’ ’, αἰνότατον ὃ ἐνιαυτὸν ἐπὶ χθόνα πουλυβότειραν 

ποίησ᾽ ἀνθρώποις καὶ κύντατον, οὐδέ τι γαῖα 
,ὔ 3 5 ’ὔ ’ὔ’ὕ ΄- “4.5. ᾽ὔ ᾽ὔ 

σπέρμ᾽ ἀνίει" κρύπτεν γὰρ ἐὐστέφανος Δημήτηρ. 
Ν ΩΝ νι, 9 ἢ, ἣ ’, 6 5 ’ὔ 

πολλὰ δὲ καμπύλ᾽ ἄροτρα μάτην βόες ἕλκον ἀρούραις, 
Ν ΩΝ “ὦν ἈΝ 9 [4 ΜΝ ’ 

πολλὸν δὲ κρῖ λευκὸν ἐτώσιον ἔμπεσε γαίῃ. 

καί νύ κε πάμπαν ὄλεσσε γένος μερόπων ἀνθρώπων 

λιμοῦ ὑπ᾽ ἀργαλέης, γεράων τ᾽ ἐρικυδέα τιμὴν 
ὧν “ » 9 ᾽ 7 3... 94ἢ 

καὶ θυσιῶν ἥμερσεν ᾿Ολύμπια δώματ᾽ ἔχοντας, 
3 Ν Ν »] ,ὔ εοαι 9 93 ’ “- 

εἰ μὴ Ζεὺς ἐνόησεν ἑῷ τ΄ ἐφράσσατο θυμῷ. 
3 “ “5: 

Ιριν δὲ πρῶτον χρυσόπτερον ὦρσε καλέσσαι 
9 δῖον, 74 9, 

Δήμητρ᾽ ἠΐκομον πολυήρατον εἶδος ἔχουσαν. 
ἐν ἣν ὡς ἔφαθ᾽: ἡ δὲ Ζηνὶ κελαινεφέϊ Κρονίωνι 

πείθετο καὶ μεσσηγὺ διέδραμεν ὦκα πόδεσσιν. 

ἵκετο δὲ πτολίεθρον ᾿Ελευσῖνος θυοέσσης, 

εὗρεν δ᾽ ἐν νηῷ Δημήτερα ἡπεπλο ρ ηῷ Δημήτερα κυανόπεπλον, 

καί μιν φωνήσασ᾽ ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 
᾽ 

Δήμητερ καλέει σε πατὴρ Ζεὺς ἄφθιτα εἰδὼς 
Ὁ 7ὔ Ν σ΄“. ““ 9 ἢ 

ἐλθέμεναι μετὰ φῦλα θεῶν αἰειγενετάων. 

ἀλλ᾽ ἴθι, μηδ᾽ ἀτέλεστον ἐμὸν ἔπος ἐκ Διὸς ἔστω. 
ἃ ἴω ΕῚ Ὡς φάτο λισσομένη" τῆς δ᾽ οὐκ ἐπεπείθετο θυμός. 

αὖτις ἔπειτα πατὴρ μάκαρας θεοὺς αἰὲν ἐόντας 
΄ ς ἸΝ 2 Ν Ν ,ἅ 

πάντας ἐπιπροϊαλλεν" ἀμοιβηδὶς δὲ κιόντες 

κίκλησκον καὶ πολλὰ δίδον περικαλλέα δῶρα, 

τιμάς θ᾽ ἅς κ᾽’ Τἐθέλοιτο μετ᾽ ἀθανάτοισιν ἑλέσθαι" 

ἀλλ᾽ οὔ τις πεῖσαι δύνατο φρένας οὐδὲ νόημα 
“π [ά ΄“ 

θυμῷ χωομένης, στερεῶς δ᾽ ἠναίνετο μύθους. 

305 

310 

315 

320 

ῳ» 
[ΚῚ σι 

330 

302 βὰν δ᾽ Μ οοττ. ΝΥ γνεξεηθϑοῆ 804 θυγατρός ΕΧ γυναικός Ἄσοττ. Μ 
8098 εἷλκον Μ' 314 ἥρην Μ' σοττ. ἈΌΠηΚαη, σοπίγα ἥρην Ρτο ἶριν Βεπῖ- 
ἰεῖι5 δά Ασ. ἂν. 55 317 τὸ μεσηγὺ [Ἰρεη οἱ]. ΑΡρ. τοῦ 525 πατὴρ κα. 
γα] κεπβογ, οἷ, 345 328 κεν ἕλοιτο μετ᾽ ἀθανάτοισι θεοῖσι Ἠ ΕΓΠΊΔ ΠΗ 
Ε]. 444: κε βόλοιτο τπιο5 εἰ. Δ 319 329 ἠδὲ Βτιποκ πκυίαίϊοπε 80 }}1 
(Ε 484 Ο 499 Ρ42 Ω 750 κ8].) Ξεὰ νὶχ πεοεββασία 
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οὐ μὲν γάρ ποτ᾽ ἔφασκε θυώδεος Οὐλύμποιο 
πρίν γ᾽ ἐπιβήσεσθαι, οὐ πρὶν γῆς καρπὸν ἀνήσειν, 

Ν Ψ- 3 “ εΝ ΘΛ, ’ 
πρὶν ἴδοι ὀφθαλμοῖσιν ἕξὴν εὐώπιδα κούρην. 

Αὐτὰρ ἐπεὶ τό γ᾽ ἄκουσε βαρύκτυπος εὐρύοπα Ζεὺς 

εἰς Ἔρεβος πέμψε χρυσόρραπιν ᾿Αργειφόντην, 335 
» 3.1.9 . “ [ 4 ’ 

ὄφρ ᾿Αἴδην μαλακοῖσι παραιφάμενος ἐπέεσσιν 
ε Ν ’ 3 Ἂ ’, 3 ’͵ 

ἁγνὴν Περσεφόνειαν ἀπὸ ζόφου ἠερόεντος 
ς ’ 3 μ ἊΝ 7, » ε ᾽ 
ἐς φάος ἐξαγάγοι μετὰ δαίμονας, ὄφρα ἑ μήτηρ 

ὀφθαλμοῖσιν ἰδοῦσα μεταλή ξειε χόλοιο. 

“Ἑρμῆς δ᾽ οὐκ ἀπίθησεν, ἄφαρ δ᾽ ὑπὸ κεύθεα γαίης 340 
3 [ ’ Ν. 4 3 ἋἍ 

ἐσσυμένως κατόρουσε λιπὼν ἕδος Οὐλύμποιο. 
’ Ν ’ » ’ δ 5) εἴς 

τέτμε δὲ τόν γε ἄνακτα δόμων ἔντοσθεν ἐόντα 

ἥμενον ἐν λεχέεσσι σὺν αἰδοίῃ παρακοίτι 
’ὔ ον ’ Ν ’ ε Δ ΄σ΄ι 

πόλλ᾽ ἀεκαζομένῃ μητρὸς πόθῳ" ἡ δ᾽ ἀποτηλοῦ 

ἔργοις θεῶν μακάρων σὦ-- μητίσετο βουλῇ. 345 
Ὶ “ 3. τς Ὰ , Ἂς 3 ’, 

ἀγχοῦ ὃ ἱστάμενος προσέφη κρατὺς Αργειφόντης" 

“Αιδη κυανοχαῖτα καταφθιμένοισιν ἀνάσσων 
Ζεύς σε πατὴρ ἤνωγεν ἀγανὴν Περσεφόνειαν 
ἐξαγαγεῖν ᾿Ερέβευσφι μετὰ σφέας, ὄφρα ἑ μήτηρ 
ὀφθαλμοῖσιν ἰδοῦσα χόλου καὶ μήνιος αἰνῆς 330 
ἀθανάτοις παύσειεν" ἐπεὶ μέγα μήδεται ἔργον 

φθῖσαι φῦλ᾽ ἀμενηνὰ χαμαιγενέων ἀνθρώπων 
, 966 Ν. “ 74 Ψ Ν ΝΝ 

σπέρμ ὑπὸ γῆς κρύπτουσα, καταφθινύθουσα δὲ τιμὰς 
3 ’ ε 3 ἌΣ οὐλὴ δ ( 59 νΝ -“ 
ἀθανάτων. ἢ ὃ αἰνὸν ἔχει χόλον, οὐδὲ θεοῖσι 

μίσγεται, ἀλλ᾽ ἀπάνευθε θυώδεος ἔνδοθι νηοῦ 355 
“- 3 “ Υ ’ὔ Ψ 

ἧσται, ᾿Ελευσῖνος κραναὸν πτολίεθρον ἔχουσα. 

332 ἐπιβήσεσθ᾽ Μ σοτγ. Ν᾽ ο55 344 ἠδ᾽ ἐπ᾽ ἀτλήτων Νῖἧ : ἀποτηλοῦ 
5815 ΡΓΟΡΔΌΙΠΠ ΕΓ ΠΡεη, οἷ, ἀπάνευθε 355 : ἔτ᾽ ἄπλητον Ἰάετη : ἀτελέστων 
Καπηκεη : ἔτ᾽ ἄληκτον Νο55 : ἐπ᾽ ἀλιτρῶν 5ειι ἀπατηλῶν ΜΒ ΠΤ ΊΟῊ : 
ἐπ᾽’ ἀλάστοις ἨεΓΙΊΔΠΗ : ἐπὶ ἔργοις ] ἀτλήτοισι (. ΒΌΓΠΕΥ ἴπ πι6Γρ΄. εα. 
Καυπηκεπίαηδα 345 ἔργοις θεῶν) ὀργισθεῖσα Ιθαττα : ἜΧΟΙ ͵σθα 
ν] ἀεί ἀπαρϑαβίαβ ο]. 325, εχ. βυ. θάνατον (Ο 349); τι κακὸν (ΑΡ. 825 8). 
ἔργοις ἀθανάτων μακάρων μηνίετο βουλήν ΒπΠπηκεη : ἔργοισιν μακάρων 
ὀλοὴν ἩδΥΠΊΑΠΗ : δεινὴν μηνίετο βουλὴν ο55 348 σε] με Ννυίίεη- 
Ὀδοἢ 8351 λήξειεν Ο. Βυγπεν, Ηεγπιδπη οἷ. 410 
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ἃ “. Ὡς φάτο" μείδησεν δὲ ἄναξ ἐνέρων ᾿Αἰϊδωνεὺς 
ὀφρύσιν, οὐδ᾽ ἀπίθησε Διὸς βασιλῆος ἐφετμῆς. 

ἐσσυμένως δ᾽ ἐκέλευσε δαΐφρονι Περσεφονείῃ" 

ἔρχεο Περσεφόνη παρὰ μητέρα κυανόπεπλον 36ο 
ἤπιον ἐν στήθεσσι μένος καὶ θυμὸν ἔχουσα, 
μηδέ τι δυσθύμαινε λίην περιώσιον ἄλλων. 

ΒΝ Ψ 3 , »} Ν Υ ΤΥ, ’ὔ οὔ τοι ἐν ἀθανάτοισιν ἀεικὴς ἔσσομ᾽ ἀκοίτης 
3 ’ὔ Ἀ ’ “ Δὰν 

αὐτοκασίγνητος πατρὸς Διός" ἔνθα ὃ ἐοῦσα 

δεσπόσσεις πάντων ὁπόσα ζώει τε καὶ ἕρπει, 365 

τιμὰς δὲ σχήσησθα μετ᾽ ἀθανάτοισι μεγίστας, 

τῶν δ᾽ ἀδικησάντων τίσις ἔσσεται ἤματα πάντα 
[“ ἃς ὔὕ Δ “ ε ἰ οἵ κεν μὴ θυσίαισι τεὸν μένος ἱλάσκωνται 

εὐαγέως ἔρδοντες ἐναίσιμα δῶρα τελοῦντες. 
ἃὰ 

ὡς φάτο" γήθησεν δὲ περίφρων Περσεφόνεια, 370 
ἤᾳ 5, ’ὔ 3.5 ς Ν ϑυϑεας Φ ") ΦΌΡΟΝ καρπαλίμως δ᾽ ἀνόρουσ᾽ ὑπὸ χάρματος" αὐτὰρ ὅ γ᾽ αὐτὸς 

ῥοιῆς κόκκον ἔδωκε φαγεῖν μελιηδέα λάθρῃ 

ἀμφὶ ὃ νωμήσας, ἵνα μὴ μένοι ἤματα πάντα 
αὖθι παρ᾽ αἰδοίη Δημήτερι κυανοπέπλῳ Ὁ ἢ ξιη ΜΉΤῈρ τς 
“ ἯΝ [4 φ ζν ᾽ Ὦ»ἢ» 

ἵππους δὲ προπάροιθεν ὑπὸ χρυσέοισιν ὄχεσφιν 375 
“ 3 , [ 3. Ὁ Ψ, 
ἔντυεν ἀθανάτους πολυσημάντωρ ᾿ΑἸϊδωνεύς. 
ε πο; 7 - “ Ν Ν Ν 3 ’ 

ἢ ὃ ὀχέων ἐπέβη, παρὰ δὲ κρατὺς ᾿Αργειφόντης 
ε Ψ, αὗ ΐ Ν Ν ᾽ν ζ 

ἡνία καὶ μάστιγα λαβὼν μετὰ χερσὶ φίλῃσι 

σεῦε διὲκ μεγάρων" τὼ δ᾽ οὐκ ἄκοντε πετέσθην. 
ῥίμφα δὲ μακρὰ κέλευθα διήνυσαν, οὐδὲ θάλασσα 380 
οὔθ᾽ ὕδωρ ποταμῶν οὔτ᾽ ἄγκεα ποιήεντα 
Ψ 2 , 5, 5 5 ε 4 ἵππων ἀθανάτων οὔτ᾽ ἄκριες ἔσχεθον ὁρμήν, 
: ᾿ Ὑ- Ν 3, ἷ, Ν Ψ ἢ 7 ΜΡ 

ἀλλ᾽ ὑπὲρ αὐτάων βαθὺν ἠέρα τέμνον ἰόντες. 
“ οκ Α Ψ ᾽7ὔ 5." 7 »» στῆσε δ᾽ ἄγων ὅθι μίμνεν ἐὐστέφανος Δημήτηρ 

νηοῖο προπάροιθε θυώδεος" ἡ δὲ ἰδοῦσα 385 

357 ἀνέρων Μ οοτΥ. Βα ηκεη : εδάδθπὶ ἰγία νεῦρα 1. α. ὅ1ς. [14]. 
1842 5362 θυσθύμαινε Μ σοττ. ΚΠ ΚΕεη 463 ἄκοιτις Νῖ ΠΟΥ. 
Κα ηκεη 364 ἰοῦσα Μ' σοττ. ΕΠ ΠΚΕΠ 566 σχήσεισθα Βοϊδδοηδάςε 
411] 468 ἱλάσκονται Μ' σοτΓ. δὶς Καηδεῦ 3713 ἀμφί ἑ ἈΌΠηΉΚΕη 
4111 : ἀμφὶς ϑαπίεῃ 
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37.. 5 .5.} Ν »Ὦ» ! Ὡ“ ἦϊξ᾽ ἠΐτε μαινὰς ὄρος κάτα δάσκιον ὕλῃς. 

Περσεφόνη δ᾽ ἑτέρ[ωθεν ἐπεὶ ἴδεν ὄμματα καλὰ] 
Ν ε“ 5. ΓΑ ΟΘΣ ἩΤΡ ΤΑΔ5 70} “ Ν ὦ Ἷ 

μητρὸς ἑῆς κατ᾽ [ἄρ᾽ ἥ γ᾽ ὄχεα προλιποῦσα καὶ ἵππους] 
Ων ΄ που σῳ [4 ΦΟΝ 5) “- 
ἄλτο θέειν, δειρῇ δέ οἱ ἔμπεσεν ἀμφιχυθεῖσα:] 

“ Ν ’, Υ̓ “ “ Ν Ν 2 ΄, τῇ δὲ [φίλην ἔτι παῖδα ἑῆς μετὰ χερσὶν ἐχούσῃ] 399 
ον ’ ’ 3 ΣΝ ,ὔ ϑ᾽ ἈΠ 5 ΚΕ Ἰοὺ 

αἰἶψα δόλον θυμός τιν᾽ ὀΐσατο, τρέσσε δ᾽ ἄρ᾽ αἰνῶς] 
, ’ “ 3...5 » ᾽ὔ 

πα[υ]ομίένη φιλότητος, ἄφαρ δ᾽ ἐρεείνετο μύθῳ" ] 
ΤᾺ ,ὔ “ 

Τέκνον μή ῥά τί μοι σ[ύ γε πάσσαο νέρθεν ἐοῦσα] 

βοώμης; ἐξαύδα, [μὴ κεῦθ᾽, ἵνα εἴδομεν ἄμφω"] 
ὨᾺ Ν Ἷ 39. 0.5 “- Ν “Ἢ 9. εἷὰ 

ὡς μὲν γάρ κ᾽ ἀνιοῦσα πἰαρὰ στυγεροῦ ᾿Αἴδαο] 305 
Ν 3 5 Ν Ν Ν ἤ.ὁ. ’ὔ; 

καὶ παρ᾽ ἐμοὶ καὶ πατρὶ κελ[αινεφέϊ Κρονίωνι] 

ναιετάοις πάντεσσι τετιμ[ἰένη ἀθανάτοι]σιν. 
εἰ δέ, πτᾶσα πάλιν (σύ γ᾽) ἰοῦσ᾽ ὑπ[ὸ κεύθεσι γαίης] 

οἰκήσεις ὡρέων τρίτατον μέρος εἰς ἐνιαυτόν, 
τὰς δὲ δύω παρ᾽ ἐμοί τε καὶ [ἄλλοις ἀθανάτοισιν. 400 
ε ’ 3, “5 5), .02 3 “ 

ὁππότε δ᾽ ἄνθεσι γαῖ᾽ εὐώδεΪσιν] ἠαρινο[ϊσι) 

παντοδαποῖς θάλλει, τότ᾽ ἀπὸ ζόφου ἠερόεντος 
“3. “᾽ 7 “ “- “ 39 ς ’ 

αὖτις ἄνει μέγα θαῦμα θεοῖς θνητοῖς τ ἀνθρώποις. 

Ν ’ 5}. Ὁ) ’ Ν , 
καὶ τίνι σ᾽ ἐξαπάτησε δόλῳ κρατερ[ὸς Πολυδ]έγμων; 

Τὴν δ᾽ αὖ Περσεφόνη περικαλλὴς ἀντίον ηὔδα" 405 

τοιγὰρ ἐγώ σοι μῆτερ ἐρέω νημερτέα πάντα' 

εὖτέ μοι Ερμῆς ἦλθ} ἐριούνιος ἄγγελος ὠκὺς 
Ν , ,ἷ Δ 3 ’ὔ πὰρ πατέρος Κρονίδαο καὶ ἄλλων οὐρανιώνων 

4386 ὕλης Μ: εἴ. Απδογξοη βὶ, Δπδοτεοπίεα 32. 7, Μοϑβοπιβ 1]. 89 
Ἡεοδίβαιιβ 172 οὔρεα δασέα ὕλῃσι, (. Ἀ. τοοῦ. 290: ὕλῃ Ἀαπηκεη 
387 ᾿ἰδοιιπαπὶ 4846 νεῦϑιιβ 387-405, 462-478 Παιδὶ ἐχρίενιξ βογῖθα 
5. Χνὶ (72): αιδε ἀδβαϊμηι5. ΒυρρΙ επί ΑἸΐγτεαῖ οοαννὶη ἱπρεπῖο 
ῬΙεσαθηαιιε ἀεθεπίῃγ 392 παομένη εξ. Ε. Μδιπάςε ΤΠοιηρ- 
50Π 894 βρώμῃς Μ οοτῖ. Νο55 μὴ κεῦθ᾽ ἸΙρεπ ἵνα εἴδομεν 
ἄμφω Ἡετγπιαπη 8035 κε νέουσα Νῖῇ σοτγ. ΚΌΠΏΚΟη 3896 500}. 
721 897 ναιετάεις Μ (55. οἱ) τετιμημένη 91: σοΙΓ. Βαπηϊζεη 
398 εἰ δὲ πτᾶσα πάλιν ἰοῦσ᾽ ὑπ Μ τεροδιιπηπλι5 Ο, ΕΚ. τθο1. 9] ὑπὸ κεύθεσι 
γαίης γ1 899 ὀρέων Μ σοτΓ. ΠρεηΠ μοῖραν εἰς ἐνιαυτὸν 92 564 μέρ Μ 
400 510ΡΡ]. 22 401 5ἘΡΡ]. 24 4093 ἀνεῖ Μ οοτῖ. ν γνιἱεηρδοῇ 
Ἰασυπαπὶ βίϑίας απ Κα : εἰπὲ δὲ πῶς σ᾽ ἥρπαξεν ὑπὸ ζόφον ἢερόεντα 
ΒΌΡΡΙ. αοοὐνν!πῃ 404 καί τιν᾽ ἐξαπάτησε Μ' Ἄοοτῖ. πη ΚΕ ῃ 
407 50ΡΡ]. ΜΙΒοΠεγ οἢ 
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ἐλθεῖν ἐξ ᾿Ερέβευς, ἵνα μ᾽ ὀφθαλμοῖσιν ἰδοῦσα 

λήξαις ἀθανάτοισι χόλου καὶ μήνιος αἰνῆς, 41ο 
τς οἴὰς 3 .ν 9 ’ ὙΦ Μ ς Ν ΡΟΣ ε ,ὔ 

αὐτὰρ ἐγὼν ἀνόρουσ ὑπὸ χάρματος, αὐτὰρ ὃ λάθρῃ 

ἔμβαλέ μοι ῥοιῆς κόκκον, μελιηδέ᾽ ἐδωδήν, 
μ᾿ ἊΝ ’, , [ 
ἄκουσαν δὲ βίῃ με προσηνάγκασσε πάσασθαι. 
-Ξ ’ ϑιῦυ 5. Ι ’ὔὕ Ν ἊΝ ΄- 

ὡς δέ μ᾽ ἀναρπάξας Κρονίδεω πυκινὴν διὰ μῆτιν 

ᾧχετο πατρὸς ἐμοῖο φέρων ὑπὸ κεύθεα γαίης 41:8 ἘΝ ΤΩΣ δἰμ Ῥ γαιη 
᾿ ’ δ ἤ ᾽ὔ ε 3 ’ὔ͵ 

ἐξερέω καὶ πάντα διίξομαι ὡς ἐρεείνεις. 

ἡμεῖς μὲν μάλα πᾶσαι ἀν᾽ ἱμερτὸν λειμῶνα, 

Λευκίππη Φαινώ τε καὶ ᾿Ηλέκτρη καὶ ᾿Ιάνθη 

καὶ Μελίτη ᾿Ιάχη τε 'Ῥόδειά τε Καλλιρόη τε 

Μηλόβοσίς τε Τύχη τε καὶ ᾿Ωκυρόη καλυκῶπις 420 

Χρυσηΐς τ᾽ ᾿Ιάνειρά τ᾽ ᾿Ακάστη τ᾽ ᾿Αδμήτη τε 

καὶ Ροδόπη Πλουτώ τε καὶ ἱμερόεσσα Καλυψὼ 

καὶ Στὺξ Οὐρανίη τε Γαλαξαύρη τ᾽ ἐρατεινὴ 

ΣΙαλλάς τ᾽ ἐγρεμάχη καὶ ἤΑρτεμις ἰοχέαιρα 
παίζομεν ἠδ᾽ ἄνθεα δρέπομεν χείρεσσ᾽ ἐρόεντα, 425 
μίγδα κρόκον τ᾽ ἀγανὸν καὶ ἀγαλλίδας ἠδ᾽ ὑάκινθον 
καὶ ῥοδέας κάλυκας καὶ λείρια, θαῦμα ἰδέσθαι, 

Ὰ ’ γ1 ἃ 5" 3 “ ’ 3 ἴων ’ 

νάρκισσόν θ᾽ ὃν ἔφυσ᾽ ὥς περ κρόκον εὐρεῖα χθων. 

αὐτὰρ ἐγὼ δρεπόμην περὶ χάρματι, γαῖα δ᾽ ἔνερθε 

4τι αὐτίκ᾽ Ἰρεη : εἶθαρ Βα Κεη 4τ8-.423 -- Ὁ ς. 2. 7-13. 
Ῥδι5. ἰν. 80. 4 πρῶτος δὲ ὧν οἶδα ἐποιήσατο ἐν τοῖς ἔπεσιν Ὅμηρος Τύχης 
μνήμην. ἐποιήσατο δὲ ἐν τῷ ὕμνῳ τῷ ἐς τὴν Δήμητρα, ἄλλας τε τῶν 
᾽Ωκεανοῦ θυγατέρας καταριθμούμενος, ὡς ὁμοῦ Κόρῃ τῇ Δήμητρος παΐί- 
ζοιεν,) καὶ Τύχην ὡς ᾽Ωκεανοῦ καὶ ταύτην παῖδα οὖσαν. καὶ οὕτως ἔχει τὰ 
ΕΔ 
ΕΠΉ 

ἡμεῖς μὲν μάλα πᾶσαι ἀν᾽ ἱμερτὸν λειμῶνα 
Λευκίππη Φαινώ τε καὶ ᾿Ηλέκτρη καὶ ᾿Ιάνθη 
Μηλόβοσίς τε Τύχη τε καὶ ᾿Ωκυρόη καλυκῶπις. 

Οςεβηϊάεβ τεςεπβεί εἰ Ηεβιοάμ ΤΠεορ. 549 546. 4τ8 φανερη Ὁ 
᾿Ἰάνθη τ᾽ Ἠλέκτρη τε Ηε65. ΤΠεορ. 549 4το οπι. Ὁ Ῥαυ5. Ἱππώ τε 
Κλυμένη τε Ῥόδειά τε Καλλιρόη τε ΗεβΒ. 351 ῥόεια Μ 420 ἴΐβ6 Ὁ) Ῥαυ5. 
Μηλόβοσίς τε Θόη τε καὶ εὐειδὴς Πολυδώρη ΗεβΒ. 354 μηλοβόστη τε (ΟΥ͂Τ. 
ΕΣ μηλοβοείη ϑεὰ μηλοβότητε Μ ὠκύρθηνμ 421τ|14} ἀκατάστη Μ 
4322 Β8Ρ. Κ 423 ἰἴία Ὁἢ εἴ. ΗΙ65. 353,36: ταλαξαύρη Μ 426 κρο- 
κοέντα γανὸν Μ οοτγ. ὕοΞ5. 427 ῥόδα ἐς Μ' σοτγ. Ηεγπα 428 εἴ. 
τή8, ΑΡ. ἈΠοά. "1. 855, Πῖοβς. ἵν. τό: (158), ΗἸρΡροῃδζχ 41 ἔστι δ᾽ οἷά 
περ κρόκος 429 δρεπομένη Μ ςοττ. πη Κα 
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χώρησεν, τῇ δ᾽ ἔκθορ᾽ ἄναξ κρατερὸς πολυδέγμων.. 430 
βῆ δὲ φέρων ὑπὸ γαῖαν ἐν ἅρμασι χρυσείοισι 

’, ϑ μ9 ͵ ᾿Ὶ ’ 3. ΝΜ ϑυ -ν. “Ν 
πόλλ᾽ ἀεκαζομένην, ἐβόησα δ᾽ ἄρ᾽ ὄρθια φωνῇ. 

ταῦτά τοι ἀχνυμένη περ ἀληθέα πάντ᾽ ἀγορεύω. 
ὰ ’ Ν ’ 9 Ὁ ’ Ν Υ͂ Ὡς τότε μὲν πρόπαν ἦμαρ ὁμόφρονα θυμὸν ἔχουσαι 

πολλὰ μάλ᾽ ἀλλήλων κραδίην καὶ θυμὸν ἴαινον 435 
3 »»ὕὔ - [ 3. 0.9 ᾽ὕ ’, ἀμφαγαπαζόμεναι, ἀχέων δ᾽ ἀπεπαύετο θυμὸς. 

γηθοσύνας δὲ δέχοντο παρ᾽ ἀλλήλων ἔδιδ[όν τε.] 

τῇσιν δ᾽ ἐγγύθεν ἦλθ᾽ “Ἑκάτη λιπαροκρήδεμνος, 
πολλὰ δ᾽ ἄρ᾽ ἀμφαγάπησε κόρην Δημήτερος ἁγνῆς" 
2 “ ε , νι Ὁ) ἢ Υ 5.) [ἢ 
ἐκ τοῦ οἱ πρόπολος καὶ ὀπάων ἔπλετ΄ ἄνασσα. 440 

“-“ Ν 4 κ᾿ Ψ 3. ἘΣ, Ἂν 

ταῖς δὲ μετάγγελον ἧκε βαρύκτυπος εὐρύοπα Ζεὺς 
Ῥείην ἠύκομον ἣν μητέρα κυανόπεπλον 

ἀξέμεναι μετὰ φῦλα θεῶν, ὑπέδεκτο δὲ τιμὰς 
δωσέμεν, ἃς κεν ἕλοιτο μετ᾽ ἀθανάτοισι θεοῖσι" 

νεῦσε δέ οἱ κούρην ἔτεος περιτελλομένοιο 445 
τὴν τριτάτην μὲν μοῖραν ὑπὸ ζόφον ἠερόεντα, 

ΩΝ Ν ΄ Ἂς Ν ΝΙΝ 9 “ 
τὰς δὲ δυω παρὰ μητρὶ καὶ ἄλλοις ἀθανάτοισιν. 

ὡς ἔφατ᾽" οὐδ᾽ ἀπίθησε θεὰ Διὸς ἀγγελιάων. 
4 ’ 2), ».- Ρ] 9 ζ , 

ἐσσυμένως δ᾽ ἤϊξε κατ’ Οὐλύμποιο καρήνων, 
εἰς δ᾽ ἄρα Ῥάριον ἵξε, φερέσβιον οὗθαρ ἀρούρης 450 

Ν ’, ϑΊΆΡΥΝς ’ 3 Μ , 5 ὡς ΠΩ 

τὸ πρίν, ἀτὰρ τότε γ᾽ οὐ τι φερέσβιον, ἀλλὰ ἕκηλον 

ἑστήκει πανάφυλλον" ἔκευθε δ᾽ ἄρα κρῖ λευκὸν 
Ψ» Ἂ {2 3 Ν Μ 

μήδεσι Δήμητρος καλλισφύρου" αὑτὰρ ἔπειτα 

μέλλεν ἄφαρ ταναοῖσι κομήσειν ἀσταχύεσσιν 
“ - , ,ὔ 95 “«] ’ἢ Ψ ἦρος ἀεξομένοιο, πέδῳ δ᾽ ἄρα πίονες ὄγμοι 455 
βρισέμεν ἀσταχύων, τὰ δ᾽ ἐν ἐλλεδανοῖσι δεδέσθαι. 
Μ 3....}9 Ν ΄ δ.) 54 ! 3 ’ ἔνθ᾽ ἐπέβη πρώτιστον ἀπ᾽ αἰθέρος ἀτρυγέτοιο" 
5 ΄, 5). τὰ 3 [4 ἢ; Ν “ ἀσπασίως δ᾽ ἴδον ἀλλήλας, κεχάρηντο δὲ θυμῷ. 
Ν 353. ε ν ΄ 

τὴν ὃ ὧδε προσέειπε Ῥέη λιπαροκρήδεμνος" 

437 γηθόσυναι Μ σοοττ. απ κεὰπ ἐδίδ Μ' : ἐδίδοντο 72: ΠΟΥΓ. Κα ΚΕπ 
440 πρόπολον καὶ ὀπάονα εἰΐ. ῬΕΙ]Οάεπηι5 4ε ρῥἱεῖ. 40. 5 (Ὅμηρος ἐν 

τοῖς ὕμνοι5) 44τ μετ Μ 442 Δημήτερα Ἐοπίεϊη, εἴ. Ηετοά. ἱν. 
53,6 450 ῥίον Μ' σοτγ. Κα ΠηΚεη 452 εἱστήκει Μ' σοτγ. ΗΠ ΕΓΔ ηΠ 
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Δεῦρο τέκος, καλέει σε βαρύκτυπος εὐρύοπα Ζεὺς 46ο 
ἐλθέμεναι μετὰ φῦλα θεῶν, ὑπέδεκτο δὲ τιμὰς 
[δωσέμεν, ἅς κ᾽ ἐθέλῃσθα) μετ᾽’ ἀθανάτοισι θεοῖσι. 

[νεῦσε δέ σοι κούρην ἔτεος π]εριτελλομένοιο 

[τὴν τριτάτην μὲν μοῖραν ὑπὸ ζόφον ἠερόεντα, 

[τὰς δὲ δύω παρὰ σοί τε καὶ ἄλλοις] ἀθανάτοισιν. 465 

[ὡς τ ἔφη τελέ]εσθαι: ἑῷ δ᾽ ἐπένευσε κάρητι. 

[ἀλλ᾽ ἴθι τέκνον] ἐμὸν καὶ πείθεο, μηδέ τι λίην 
Ν ’ὔ .. ᾽ὕ 

ἀϊζηχὲς μεν]έαινε κελαινεφέϊ Κρονίωνι" 
αἰἷψα δὲ καἹρπὸν ἄεξε φερέσβιον ἀνθρώποισιν. 

ὮΪς ἔφατ᾽, οὐ]δ᾽ ἀπίθησεν ἐὐστέφανος Δημήτηρ, 470 
ΠῚ ν Ἁ 5 ἣν 5 ͵ Ἂ ’ 

αἶψα δὲ καρπὸν ἀνῆκεν ἀρουράαων ἐριβώλων. 

πᾶσα δὲ φύλλοισίν τε καὶ ἄνθεσιν εὐρεῖα χθὼν 
ἔβρισ᾽" ἡ δὲ κιοῦσα θεμιστοπόλοις βασιλεῦσι 

δεῖξε, Τριπτολέμῳ τε Διοκλεῖ τε πληξίππῳ, 
’, “ ε ᾽ “ Εὐμόλπου τε βίη Κελεῷ θ᾽ ἡγήτορι λαῶν, 475 

δρησμοσύνην θ᾽ ἱερῶν καὶ ἐπέφραδεν ὄργια πᾶσι, 
Τριπτολέμῳ τε Πολυξείνῳ τ᾽, ἐπὶ τοῖς δὲ Διοκλεῖ, 

᾽ὔ 9 Μ » ’ὔ » 

σεμνά, τά τ᾽ οὔ πως ἔστι παρεξ[ίμ]εν [οὔτε πυθέσθαι, 

οὔτ᾽ ἀχέειν: μέγα γάρ τι θεῶν σέβας ἰσχάνει αὐδήν. 

ὄλβιος ὃς τάδ᾽ ὄπωπεν ἐπιχθονίων ἀνθρώπων" 480 
ἃ ϑο ΩΝ“ Ν᾽ ε “ “ 3... 3 » 3. τα ᾽ὕὔ 

ὃς ὃ ἀτελὴς ἱερῶν, ὃς τ΄ ἄμμορος, οὐ ποθ ὁμοίων 
ΔΝ ες ,ὔ , ΟἸΒΡΟΝ γ 3 ὔ αἶσαν ἔχει φλίμενός περ ὑπὸ ζόφῳ εὐρώεντι. 

Αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ πάνθ᾽ ὑπεθήκατο δῖα θεάων, 

βάν ῥ᾽ ἴμεν Οὔλυμπον δὲ θεῶν μεθ᾽ ὁμήγυριν ἄλλων. 
ἔνθα δὲ ναιετάουσι παραὶ Διὶ τερπικεραύνῳ 485 

462 εἰ 5:44. 500Ρ0Ὀ]. 2722 464 ερόεντα (55. Ὦ Μ (εἰ οἸ! πη 
ζόφον 55. ωἿ) εἴ, 482 465 εχρ]. Επιπηκεη : ροβὲ ἢῸν. νευβαβ 
449-453 τερεῖϊϊνι Μ εἐχριυηχιῆ 722 466 εχρ]. Θοοάνιπη : δύο 
δὲ πὰρ σοὶ ἔσ 7921 467 51ΡΡ]. 22 468 Ξ1ΡΡ]. 72 469 51ΡΡ]. 222 
470 50ΡΡ]. 2 474-6 εἷΐ. Ῥδιι5. 11. 14. 3 474 δ΄ Μ: δεῖξεν 
Ῥαιι5. : εἶπε 722 476 χρησμοσύνην Νί : δρησμοσύνην Ῥαιι5. ὄργια 
καλὰ Μ : πᾶσι Ῥαιι5. 418 παρεξ (. ἴ. (55. εν) Μ : παρεξίμεν Μαί- 
[Π186 : παρεξέμεν ἈΌΠΠΉΚΕΠ οὔτε οἸϊπὶ Μ υἱ ν]ά. πυθέσθαι 
δα, 22 4719 σ ...σ Μ πἰἴ νἱά. : σέβας (ορεῖ: ἄχος 22: ἄγος 
ΝΕ ὦ Φεείον 484 θέων Μ' σοτγ. ΕΠ ΠΠΚΕη 
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’ 9 ᾿ γεν τς ῬΩΣ »Μ “ » ΜΡ. “. 

σεμναί τ᾽ αἰδοῖα τε" μέγ᾽ ὄλβιος ὃν τιν ἐκεῖναι 
, ’ὔ’ 5 Υ͂' τ ’ 

προφρονέως φίλωνται ἐπιχθονίων ἀνθρώπων" 
ων ε , “ , 5 ΄ ΄ 

αἶψα δέ οἱ πέμπουσιν ἐφέστιον ἐς μέγα δῶμα 

Πλοῦτον, ὃς ἀνθρώποις ἄφενος θνητοῖσι δίδωσιν. 
᾿Αλλ᾽ ἄγ᾽ ᾿Ελευσῖνος θυοέσσης δῆμον ἔχουσαι 490 

Ν , 5 ΄ ν , ΄ καὶ ἸΪᾶρον ἀμφιρύτην ᾿Αντρωνὰ τε πετρήεντα, 
’ 2 ᾿ς 8. 1 ’ “ΠΥ πότνια ἀγλαόδωρ᾽ ὡρηφόρε Δηοῖ ἄνασσα 
ΤΌΝ φΝ ὔ Ν , 

αὐτὴ καὶ κούρη περικαλλὴς [Περσεφόνεια 
’ »} ᾿] 9. σ ’ ’ὔ 3.5 

πρόφρονες ἀντ᾽ δῆς βίοτον θυμήρε᾽ ὀπάζειν. 
ΔΡΥ͂Ν Δ ΠΝ Ν “ ἌΡΧΟΝ, , 9 ζο. 

αὐτὰρ ἐγὼ καὶ σεῖο καὶ ἄλλης μνήσομ ἀοιδῆς. 495 

1Π. Ἐϊς ᾿Απόλλωνα 

Μνήσομαι οὐδὲ λάθωμαι ᾿Απόλλωνος ἑκάτοιο, 
Ν Ν “ Ν ’ὔ “19, 

ὃν τε θεοὶ κατὰ δῶμα Διὸς τρομέουσιν ἰόντα" 

καί ῥά τ’ ἀναΐσσουσιν ἐπὶ σχεδὸν ἐρχομένοιο 
’ 5 ἐλ ζς ΄ “ ΄ὕ ΄ ’ὔ 

πάντες ἀφ᾽ ἑδράων, ὅτε φαίδιμα τόξα τιταίνει. 
ἊΝ 2 »μνμ ’ὔ Ν Ν ’ὔ 

Λητὼ δ᾽ οἴη μίμνε παραὶ Διὶ τερπικεραύνῳ, 5 
τ τς ’ ΦΤ2 δ... 7... 

ἣ ρα βιὸν τ᾽ ἐχάλασσε καὶ ἐκλὴηϊσε φαρέτρην, 
’ ς »} ϑον ’ὔ Μ ’’ (ὦ “ 

καὶ οἱ ἀπ ἰφθίμων ὦμων χείρεσσιν ἑλοῦσα 

τόξον ἀνεκρέμασε πρὸς κίονα πατρὸς ἑοῖο 
ω τ) , Ν Ε 9 , ω Υ̓ 

πασσάλου ἐκ χρυσέου" τὸν ὃ εἰς θρόνον εἶσεν ἄγουσα. 

τῷ δ᾽ ἄρα νέκταρ ἔδωκε πατὴρ δέπαϊ χρυσείῳ Ιο 
ι Π 

δεικνύμενος φίλον υἱόν, ἔπειτα δὲ δαίμονες ἄλλοι 

ἔνθα καθίζουσιν" χαίρει δέ τε πότνια Λητώ, 

οὕνεκα τοξοφόρον καὶ καρτερὸν υἱὸν ἔτικτεν. 

488 μέγαν δόμον Μ οοττ. ΠΗ ΚΕΗ 490 ἀλλὰ θελευσῖνος Μ' σοΓΓ. 
ΦΌ οὐ 4 -}}} 494 ὕπαζε Μ ςοττγ. οϑ5 

111. (οαϊοῦα : Μ 2 αὶ ν Φ (ᾳβηιε δὰ 185) 5 (ι51ιε δᾶ 357). Τιτνινθ: 
τοῦ αὐτοῦ ὅμήρου ὕμνοι εἰς ἀπόλλωνα Μ : ὁμήρου ὕμνος εἰς ἀπόλλωνα 
1. : ὁμήρου ὕμνοι εἰς ἀπόλλωνα ἘΠ 5 Τ εἀ. ρζΓ. (α"5 δ4ἀ. Ε 1) : ὕμνοι 
ὁμήρον᾽" εἰς τὸν (οπι. οη.) ἀπόλλωνα 2) (ὕμνος εἰς Νὴ : εἰς ἀπόλλωνα [: ἐκ 
ἀπόλλω Ἡ οπι. Κα 1 εἷΐ, (εγίδιηεπ Ηἤοπ. εἰ Ηε5. 3516 σταθεὶς ἐπὶ τὸν 
κεράτινον βωμὸν λέγει ὕμνον εἰς ᾿Απόλλωνα οὗ ἡ ἀρχὴ [ν. 1], ΤΖείΖεβ ρτγαεῖ. 
π᾿ ΓΥσΟΡΓ. ἔ, 3 ϑοῆθετ 4383 .τ᾽ Ηετγπιδππη : γ᾽ ςοαα. ἐπὶ τ 5 Ὁ ] Ρερρ- 
ται Ε116Γ : ἐπισχεδὸν Μ 2 5. παρὰ εὐ. ΡΥ. 9 ἦσεν Μ 11 δὲ 
οἵη.» ῆ 5 
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-“ ’ὔ » ἈΡτοΣ " ΟΣ Ν 7 5" ᾿. , χαῖρε μάκαιρ᾽ ὦ Λητοῖ, ἐπεὶ τέκες ἀγλαὰ τέκνα 

᾿Απόλλωνά τ᾽ ἄνακτα καὶ Αρτεμιν ἰοχέαιραν, 15 
ἢ Ν Ψ Ὀ ,ὔ Ν δὲ Κα} ὙΑ δ Δήλ 

τὴν μὲν ἐν ᾿Ορτυγίῃ, τὸν δὲ κραναῇ ἐνὶ Δήλῳ, 
’ Ἀ Ἂ » Ν » »Μ 

κεκλιμένη πρὸς μακρὸν ὄρος καὶ Κύνθιον ὄχθον, 
ἊΨ ἥ Ἂ « 3 Ὁ “ « ὔ 

ἀγχοτάτω φοίνικος ὑπ Ϊνωποῖο ῥεέθροις. 

Πῶς τάρ σ᾽ ὑμνήσω πάντως εὔυμνον ἐόντα ; 
’ “ ΄, ὃς κα 

πάντῃ γὰρ τοι, Φοῖβε, νομὸς βεβλήαται δῆς, 20 
δ ιν ς Σὰ παρ ΤΟΝ ὦ ’, τ ΓΟ τ τες: ΄ 

ἡμὲν ἀν᾽ ἤπειρον πορτιτρόφον ἠδ᾽ ἀνὰ νήσους. 

πᾶσαι δὲ σκοπιαί τοι ἅδον καὶ πρώονες ἄκροι 
ὑψηλῶν ὀρέων ποταμοί θ᾽ ἅλα δὲ προρέοντες, 
5 ’ὔ 3 ᾿ [ 7, ὔ ’ὔ 
ἀκταί τ εἰς ἅλα κεκλιμεναι λιμένες τε θαλάσσης. 
Φ “ , “ 

ἢ ὥς σε πρῶτον Λητὼ τέκε χάρμα βροτοῖσι, 25 
“ ᾿ ἣν » ΤῊΝ ,ὔ 

κλινθεῖσα πρὸς Κύνθου ὄρος κραναῇ ἐνὶ νήσῳ 
ἐ ι 

’ὔ ’ ΄“ 

Δήλῳ ἐν ἀμφιρύτῃ; ἑκάτερθε δὲ κῦμα κελαινὸν 
ἐξήει χέρσον δὲ λιγυπνοίοις ἀνέ ; ἤει χέρ γυπνοίοις ἀνέμοισιν 
ἔνθεν ἀπορνύμενος πᾶσι θνητοῖσιν ἀνάσσεις. 
“ ’ὔ ΦΈΥΝ Ν ᾿ νΝ “ 3 “ 

ὅσσους Κρήτη τ᾿ ἐντὸς ἔχει καὶ δῆμος ᾿Αθηνῶν 30 

νῆσός τ᾽ Αἰγίνη ναυσικλειτή τ᾽ Εὔβοια 

Αἰγαί τ’ Εἰρεσίαι τε καὶ ἀγχιάλη ἸΠεπάρηθος 
ὮΝ 

Θρηϊκιός τ᾽ ᾿Αθόως καὶ Πηλίου ἄκρα κάρηνα 
αν “ » “1. ΤῊ ’ 

Θρηϊκίη τε Σάμος Ἴδης τ᾽ ὄρεα σκιόεντα 

Σκῦρος καὶ Φώκαια καὶ Αὐτοκάνης ὄρος αἰπὺ 35 

14 μάκαιρα λητοῖ Μ 18 ἐπ᾽ ΒΚ εΙΖ οἰνώποιο 5 : ἰνώποιο 5ἴτη. ςεί. 
(ποταμοῦ 55. Τ), τοῖο Θομπεϊάθννῖη 19 γάρ ςοάά. πάντοσσ᾽ Ν' : 
πάντων ΔΒΟΟΟ 20 νόμος ςοὐά.: νόμοι Μαίί(Πῖδε : νομοὶ 
ΒΑΓΠ65 21 παντοτρόφον ῥ, πρὸς 55. 1 235-173 οἵη. Μ᾿: λείπουσι 
στίχοι νὰ 732 24 λίμναι 2, εἴ. Ἡεγοά. ἵν. 195 25 ἢ ὡς Δ εα, ῥΡτ.: 
ἢώς εεἰ. 426 κύνθου ἨοϊΞίεϊη εἰ. τ4τ: κύνθος σοαἀά. : κύνθος" καὶ θηλυκῶς 
Ἢ οὐδετέρως ϑίερῃ. ΒυΖ. 28 ἐξείει χ: ἔξεισι Τ πρ. λιγυπνόοις 

30 τ᾽ 8444. Ηεγηαπη ᾿Αθηνέων ἩἨεΕΥΠΔΠΠ 31 αἴγινα ςοαά. 
ΠΣ ΠΟ Ο) εἴ. Βαδαγηβ5, οἷ, Η εγοα. 111. 59 ναυσικλείτη ςο44. ΠοΥΓΓ. 
ΒΔΓΠ65 εὔβοια κυδνὴ ἜΣ ϑίερῃ, ΒυΖ. Κύδνα" πόλις Μακεδονίας. 
Θεαγένης ἐν Μακεδονικοῖς (Ε. Η. 6. ἵν. 509 ἔτ. 5) ἣ κατὰ παραφθορὰν 
Πύδνα λέγεται. ἰερὶ: ΡΓὸ Αὐγαί υὖ νΙἀεἴαγ φαυϊάδτη, Κύδνα εἰ οΡΡί άτιπὶ 
Τγεῖαπι, Ρίο]. Θεορτ. ν. 3 (Πύδναι 54 ]451|. 248) 32 Πειρεσίαι 
απ κεη ἀγχίαλος ᾽ : ἀγχιάλην Π 323 ἄθως ςοαά. σοΥΓΓ. ΒΑΓΠΕ5 

55 αὐτοκανὴς χε ΔΙΠ5: ΑΥ̓ΤΟΙΚᾺἂΝ ἃ πυηπιὶ βεσυίξαγ η ΔΙῚ. ν.41 
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Ἵ 3 3 ’ Ν ΛΉ , ’ 

μβρος τ᾽ εὐκτιμένη καὶ Λῆμνος ἀμιχθαλόεσσα 

Λέσβος τ᾽ ἠγαθέη Μάκαρος ἕδος Αἰολίωνος 
Ν ΄ ἃ ’ , » εὰνλ ΤᾺΝ 

καὶ Χίος, ἣ νήσων λιπαρωτάτη εἰν ἁλὶ κεῖται, 
, ,ὔ Ν ͵ὔ ΝΜ 

παιπαλοεις τε Μίμας καὶ Κωρύκου ἄκρα κάρηνα 
Ν 3 ’ Ν 2 , Μ ὍΣΩΝ 

καὶ Κλαρος αἰγλήεσσα καὶ Αἰσαγέης ὄρος αἰπὺ 40 
ν Ν ξ Ν ἰρ }] ᾿ Ν ’ 

καὶ Σάμος ὑδρηλὴ Μυκάλης τ᾽ αἰπεινὰ κάρηνα 

Μίλητός τε Κόως τε, πόλις Μερόπων ἀνθρώπων, 
Ν , }) ἊΝ Ν “ 3 ’ 

καὶ Κνίδος αἰπεινὴ καὶ Κάρπαθος ἡνεμόεσσα 

Νάξος τ᾽ ἠδὲ Πάρος Ῥήναιά τε πετρήεσσα, 

τόσσον ἔπ᾽ ὠδίνουσα ᾿Ἑκηβόλον ἵκετο Λητώ, 45 
Μ , ς , ς α ΄ 3. ΤᾺ , 

εἴ τίς οἱ γαιέων υἱεῖ θελοι οἰκία θέσθαι. 
« Ν Ζ 2 Ὁ] ἐν Ν “ 3 Ν 

αἱ δὲ μάλ᾽ ἐτρόμεον καὶ ἐδείδισαν, οὐδὲ τις ἐτλη 

Φοῖβον δέξασθαι καὶ πιοτέρη περ ἐοῦσα 
, ΟΣ Ὁ ΤΟΣ ΝΘ ΕΝ , , 4 ’ , 

πρίν γ᾽ ὅτε δὴ ῥ᾽ ἐπὶ Δήλου ἐβήσετο πότνια Λητώ, 

καί μιν ἀνειρομένη ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 50 

Δῆλ᾽ εἰ γάρ κ᾽ ἐθέλοις ἕδος ἔμμεναι υἷος ἐμοῖο 

Φοίβου ᾿Απόλλωνος, θέσθαι τ᾽ ἔνι πίονα νηόν" 
ἄλλος δ᾽ οὔ τις σεῖό ποθ᾽ ἅψεται, οὐδέ σε λήσει, 

3.9 Μ , ΜΌΝ, γ.. Α͂ΞΕῚ Μν 

οὐδ΄ εὔβων σε γ᾽ ἔσεσθαι ὀΐομαι οὔτ᾽ εὔμηλον, 
ΘΝ ’ὔ ΝΜ ΚΑΝ ΩΝ Ν, ὔ ’ὔ 

οὐδὲ τρύγην οἴσεις, οὔτ᾽ ἃρ φυτὰ μυρία φύσεις. 59 

48 νῆσος ἘΤ 89 κορύκου χα ΘΚ : κουρύκον 7: κουρίκου Ἡ 
40 ἀσαγέης οῃ. τόπος ἐστὶ τοῦ ὀψικίου ὃ νῦν καλούμενος μαλάγινα 
περὶ οὗ φησὶ καὶ ὃ λυκόφρων (1464, 5) κλάρου μιμάλλων ἤτι φίκιον τέρας 
Π τὰ. αἰἷοὶ αυϊάεπι ορρίάππὶ Μαϊαρίπαπὶ σαὶ Μοϊαπι ἱπ ἐπεπιαΐα 
ΟΡ5ε αι} πομπαῖς 1. α. Ο. Απάεγϑοη : ααἱὰ νοῖοὸ ἴΐα δὶ βεῃο]αβία 
νοϊπεγὶε παβοϊπλιβ. οἵ. εἰ Αἰσαγέη, Αἰγαγέη Νῖο. ΤΕΥ. 218, Αἰγανέη 
Απίῇ. Ῥαὶ]. νὶϊ. 390, ᾿Αγχαλέη ΗΙ]ρροπεςί. 99 42 πόλεις 44 ῥή- 
ναιά 5. : ῥηναία εεΐ. οἰιπὶ ϑίΘρΡῃ. ΒνΖ. : Ῥήνεια ΓΟΡ ες Κ πετρήδεσ(σ)α 
ΓΙ τ ν ὁπ. ΝΙΝ. 45 ἐπωδίνουσα ςσοα4. σοτγ. ΒαΥΠ65 46 οἱ 
Η Ί1ΡΤ οσοττγ. : σοι ςεΐ. Ργδείεγ 2 : εἴ τις γαιάων 2 (σοὶ τα 4. Α πὶ. τες.) 
θέλοι 1.5 Μοη. 8 : θέλει ςεΐ. 48 προτέρη 49 ἐβήσατο ὈΚΊῚ1Ι. 
(σσ): βήσατο Ἡ] 51 κ᾽ ἐθέλοις Η 5: κεθέλοις 1 : κεθέλης [1.1 (κέλης) 
Π: -εἰς σεῖ, ἐμοῖο ΔΗ ΤΥ ΤΠ ΕῚ 5: ἐμεῖο σεΐ. οὗ, 314 52 ἐπὶ ]: 
ἐνὶ σεἰ. σοτγ. Ἡ θυ πηθὴπ 53 ἄλλως [155 Βοίῃε λήσει Αραγ (Ὁ. ΚΕ. 
Χ. 388 : λήσει (55. σὴ) 5: λίσσει σεΐ. οἵ. αὶ τοῦ νυ 85, ΤΠεοΡῃ. 50, Δ πίῃ. 
ῬᾺ]. νἱϊ. 513. 3, ΗΠ εγοά. 11]. 9, Βαΐγ. 95 54 ὀυδ ΓΌΠΟΘ εὔβουν: 
εὔβωλο 5 γ᾽ τα. Ηετγπιδηη, οἴ, 88 (σ᾽ ἐσέσεσθαι 1.1) 55 οἴσεις 
ΗῚ (οἰστεῖς 1.1 Π: οἰσεῖς ςεἴ.}: πολλὴν » 
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ΕἸΣ ΑΠΟΛΛΩ͂ΝΑ 

αἷ, δέ κ᾿ ᾿Απόλλωνος ἑκαέργου νηὸν ἔχησθα, 

ἄνθρωποί τοι πάντες ἀγινήσουσ᾽ ἑκατόμβας 
5 Γῶ 4 ’ Ζ “7 γ᾽, φρᾳ ἐνθάδ᾽ ἀγειρόμενοι, κνίση δέ τοι ἄσπετος αἰεὶ 

δημοῦ ἀναΐξει, βοσκήσεις θ᾽ οἵ κέ σ᾽ ἔχωσι 
Ν 5 φιν 5 Ψ » ᾿ 37) “ ΄ 5 4... χειρὸς ἀπ᾽ ἀλλοτρίης, ἐπεὶ οὔ τοι πῖαρ ὑπ᾽ οὖδας. ύο 

Ὡς φάτο" χαῖρε δὲ Δῆλος, ἀμειβομένη δὲ προσηύδα: 

Λητοῖ κυδίστη θύγατερ μεγάλου Κοίοιο, 

ἀσπασίη κεν ἐγώ γε γονὴν ἑκάτοιο ἄνακτος 

δεξαίμην" αἰνῶς γὰρ ἐτήτυμόν εἰμι δυσηχὴς 

ἀνδράσιν, ὧδε δέ κεν περιτιμήεσσα γενοίμην. 65 
“ Ν 7- ͵ “,͵Ο ΚΜ ᾿] 7] 7 

ἀλλὰ τόδε τρομέω Λητοῖ ἔπος, οὐδὲ σε κεύσω" 

λίην γάρ τινά φασιν ἀτάσθαλον ᾿Απόλλωνα 
ἔσσεσθαι, μέγα δὲ πρυτανευσέμεν ἀθανάτοισι 

καὶ θνητοῖσι βροτοῖσιν ἐπὶ ζείδωρον ἄρουραν. 

τῷ ῥ᾽ αἰνῶς δείδοικα κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμὸν 70 
Ν ς ΨΩ ᾶς Ν ΄σ 379. [ 5 μὴ ὁπότ᾽ ἂν τὸ πρῶτον ἴδῃ φάος ἠελίοιο 

νῆσον ἀτιμήσας, ἐπεὶ ἢ κραναήπεδός εἰμι, 
Ν , " εν ἢ ἤ 

ποσσὶ καταστρέψας ὦσῃ ἁλὸς ἐν πελάγεσσιν. 
" 9 Ν Ν 7 “ Ν Ν 4 φς ἔνθ᾽ ἐμὲ μὲν μέγα κῦμα κατὰ κρατὸς ἅλις αἰεὶ 

Ζ ς ΦΧ "“" ἐΨ Ἷ “ [ « 

κλύσσει, ὁ δ᾽ ἄλλην γαῖαν ἀφίξεται ἥ κεν ἅδη οἱ 75 
’ νι Ω Μ 

τεύξασθαι νηόν τε καὶ ἄλσεα δενδρήεντα' 

πουλύποδες δ᾽ ἐν ἐμοὶ θαλάμας φῶκαί τε μέλαιναι 

57 ἴα 1: ἀγινήσουσιν νιυϊρ.: ἀγινησοῦσα ΝΖ: ἀγίνουσιν 5. εἄ. ῬΓ. 
59 δημοῦ (ορεῖΐ, ταϊίᾳυα Ξ510]]: δηρὸν (55. μὴ) ἄναξ εἰ βόσκοις περί 
(55. θ) τας 5 ἔχωσιν ἘΤ (οπλ. μ᾽ Πϊς) : δηρον (55. μ) ἄναξ εἰ 
βόσκοις σ᾽ ἔχωσιν 1.1 : δηρὸν ἄναξ εἰ βόσκοις θεοί κε σ᾽ ἔχωσιν 
(-ει9) Π: γρ. εἰ βόσκοισθε οἵ κε σ᾽ ἔχωσιν τῆᾶῦρο Ἐ;: δηρὸν ἄνακτ᾽ εἰ 
βόσκεις᾽ δὴ ῥὰ θεοί κε σ᾽ ἔχωσι ] : δηρὸν ἄνακτ᾽ εἰ βόσκοις θεοί κε σ᾽ 
ἔχωσι 3, ἄνακτ᾽ εἰ 15: δηρὸν ἄναξ εἰ βόσκοις (55. εἰ) θύτας οἵκε 
σ᾽ ἔχωσι ἄνακτ᾽ Τ' τὴ. 2: θύτάς θ᾽ οἱ κέ σ᾽ ἔχωσι, εἰ δήμον. δηρὸν ἄνακτ᾽ 
εἰ βόσκοις Ν3: δηρὸν .. . βόσκοις ὅο πῖαρ) πεῖαρ ΟἽ] Καὶ Τ: πείαρ 
εἴπ: πεῖας Ἐ, 62 μεγάλοιο κρόνοιο ο΄. σΟΥΓ. ΒΑΓΠΕ5 63 κεν] 
μὲν εά. ΡζΓ. 5 65 γ᾽ ἐροίμην χ Ὦ Καὶ ηἰ ἴδης α Ὁ ἸΏ ; ὅτι (οπ,. 
11 Πὴ τὸν ἥλιον φασὶν (φησὶ ΟἹ) προυπάρχειν τοῦ ἀπόλλωνος 10 Π 
ΤΆΔΤΡ. 12 ἴΐα 9: ἀτιμήσω χ Ὁ Καὶ αν. : ἀτιμήσῃ Ἶ 5 Ὁ 55. Κα Τ ςοτΓ. 
(εχ -ὦ υν.) 13 ὥσει χα ΔΙῸ 1] 5 τὰαείυγ Μαγχ 1}. 7755. τοοη. 620 
η4 ἄλλυδις ] : ἄλλυδις ἄλλο Θίερῇδηι5 15 ἀδὴ οἵ 5111. χ : ἀδοίη 2 : 
ἀΐδης ΜΝ 16 ἄλγεα Π 
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ΟΕ ς ’ ς ’ ’ .“. “ οἰκία ποιήσονται ἀκηδέα χήτεϊ λαῶν" 
᾿ 93 »μ , ἃς , “ 3 ’ 

ἀλλ᾽ εἴ μοι τλαΐης γε θεὰ μέγαν ὅρκον ὀμόσσαι, 

ἐνθάδε μιν πρῶτον τεύξειν περικαλλέα νηὸν 8ο 

ἔμμεναι ἀνθρώπων χρηστήριον, αὐτὰρ ἔπειτα 

ἐ ΔΥΒΘΉΝ ’ 3 ΝῊ ΤΡ ’ " πάντας ἐπ᾽ ἀνθρώπους, ἐπεὶ ἢ πολυώνυμος ἔσται. 
ὰ “, ν ᾿Ψ᾿ 

Ὡς ἄρ᾽ ἔφη: Λητὼ δὲ θεῶν μέγαν ὅρκον ὄμοσσεν" 

ἴστω νῦν τάδε γαῖα καὶ οὐρανὸς εὐρὺς ὕπερθεν 
Ν Ν ’ ᾽ν Ν Ψὼ “ έ 8 

καὶ τὸ κατειβόμενον Στυγὸς ὕδωρ, ὅς τε μέγιστος 5 
ὅρκος δεινότατός τε πέλει μακάρεσσι θεοῖσιν" 

ἢ μὴν Φοίβου τῇδε θυώδης ἔσσεται αἰεὶ 
Ν δ ’ ’ , 3. .9᾽ [ βωμὸς καὶ τέμενος, τίσει δέ σέ γ᾽ ἔξοχα πάντων. 

Αὐτὰρ ἐπεί ῥ᾽ ὄμοσέν τε τελεύτησέν τε τὸν ὅρκον, 
Δῆλ Ν ἐλ - ’ [2 { " ΠῚ 

ἣλος μὲν μάλα χαῖρε γόνῳ ἑκάτοιο ἄνακτος, 9 
Δ ἊΝ 3. 5 ἊΝ ΤΠ ΝΥΝ ΟῚ) , ’, ἢ ητὼ δ᾽ ἐννῆμάρ τε καὶ ἐννέα νύκτας ἀέλπτοις 
ὠδίνεσσι πέπαρτο. θεαὶ δ᾽ ἔσαν ἔνδοθι πᾶσαι 
Ὡ ,“ " , ες ’ ὅσσαι ἄρισται ἔσαν, Διώνη τε ἹΡείη τε 
᾽ », ΄ ἀν ΟἹ ᾿ 2 ’ὔ Ιχναίη τε Θέμις καὶ ἀγάστονος ᾿Αμφιτρίτη, 
Ν Ἧ - ἄλλαι τ᾽ ἀθάναται, νόσφιν λευκωλένου “ρην" 95 
Φ Ν 5 Ν “ 

στο γὰρ ἐν μεγάροισι Διὸς νεφεληγερέταο. 
,’ὔ 3 3 3 , ’ , ’ 

μούνη ὃ οὐκ ἐπέπυστο μογοστόκος Εἰλείθυια" 
ΩΣ Ν "7 Ὄλ 7 ς Ν ’ Ἧ ἧστο γὰρ ἄκρῳ Ὀλύμπῳ ὑπὸ χρυσέοισι νέφεσσιι 
, ΕΣ Ἥρης φραδμοσύνῃς λευκωλένου, ἥ μιν ἔρυκε 

’ Ψ“ υ ἄνα Ευ .«νΝ τὶ ᾽’ , , ζηλοσύνῃ ὅ τ᾽ ἄρ᾽ υἱὸν ἀμύμονά τε κρατερόν τε Ιοο 

Λητὼ τέξεσθαι καλλιπλόκαμος τότ᾽ ἔμελλεν. 
ς 9 Μ 9... , 3 Ν ἐς 

Αἱ δ΄ Ἴριν προὔπεμψαν ἐὐκτιμενης ἀπὸ νήσου 
2 ΄ 5 “ ς ἵν , Ψ 

ἀξέμεν Εϊλείθυιαν, ὑποσχόμεναι μέγαν ὅρμον 

χρυσείοισι λίνοισιν ἐερμένον ἐν"εάπηχυν" 

η8 ἄχη τεϊλάων ΕΤ: ἕκαστά τε φῦλα νεπούδων 81 ἷες, 5ζδί. 
ἩεΥΠΊΆ ΠΗ : ΕΧ ΡΓ. τευξάσθω νηούς τε καὶ ἄλσεα δενδρήεντα 825 ἔσται 
Μ, γρ. ] : ἐστὶν ςεί. 835 ὅμοσεν Χ : ὅμωσεν Ὁ Κὶ, γρ. } 86 τε 
οἵη. ΕΤ Ὁ] πέλεται 87 μη1.:Π: ἣ μή Πτπαγρ. αἰὲν σςοἄἥά. 
ΠΟΥ. ΒαΓπῈ5 88 σ᾽ ἔξοχα “: σε ἔξοχα 1 5. (γ᾽ 444. τη. ΡΥ.) 993 ἔσαν] 
ἔασι ΔΝ οἱἔ : ἔσαν δὲ Τα ςσ ΚΕ ῥέη οοα4. σοΥΓ. εὐ. ΡΓ. 96 ν. ΟΠ]. 
ΜΕΤῪΤ μεγάροις σοἀά. σοτΥΓ. εἀ. Ρ᾿Γ. 99 φραδμοσύνης Ν΄ : -η σεῖς. σοτΥΓ. 
Βαυπλεϑίαῦ 104 ἐεργμένον σοα ἃ. σΟΥΓ. ΒΑΓΠ65, οἷ, Α 486 Ε 89 σ 296 
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σ“ νόσφιν δ᾽ ἤνωγον καλέειν λευκωλένου “Ἥρης Ιο5 

μή μιν ἔπειτ᾽ ἐπέεσσιν ἀποστρέψειεν ἰοῦσαν. 
δ τῆς “ ’ δὴν τὴν ᾿ 3 ’ 3 

αὐτὰρ ἐπεὶ τό γ᾽ ἄκουσε ποδήνεμος ὠκέα ᾽Ϊρις 

βῆ ῥα θέειν, ταχέως δὲ διήνυσε πᾶν τὸ μεσηγύ. 

αὐτὰρ ἐπεί ῥ᾽ ἵκανε θεῶν ἕδος αἰπὺν Ὄλυμπον 
αὐτίκ᾽ ἄρ᾽ Εἰλείθυιαν ἀπὸ μεγάροιο θύραζε 110 

ἐκπροκαλεσσαμένη ἔπεα πτερόεντα προσηύδα 

πάντα μάλ᾽ ὡς ἐπέτελλον Ὀλύμπια δώματ᾽ ἔχουσαι. 

τῇ δ᾽ ἄρα θυμὸν ἔπειθεν ἐνὶ στήθεσσι φίλοισι, 
Ν Ν Ν 7 ’ ὕ ΦΎΕΙ “ 

βὰν δὲ ποσὶ τρήρωσι πελειάσιν ἴθμαθ᾽ ὁμοῖαι. 

εὖτ᾽ ἐπὶ Δήλου ἔβαινε μογοστόκος Εἰλείθυια, 115 
Ν ’ Ν ’ ν᾿ ’ Ν 7 τὴν τότε δὴ τόκος εἷλε, μενοίνησεν δὲ τεκέσθαι. 

ἀμφὶ δὲ φοίνικι βάλε πήχεε, γοῦνα δ᾽ ἔρεισε 

λειμῶνι μαλακῷ, μείδησε δὲ γαῖ᾽ ὑπένερθεν" 
ἐκ δ᾽ ἔθορε πρὸ φόως δέ, θεαὶ δ᾽ ὀλόλυξαν ἅπασαι. 

ἔνθα σὲ ἤϊε Φοῖβε θεαὶ λόον ὕδατι καλῷ 120 
« “ Ν ΄“ ’ 4} 15 ’ .“. ΄“- 

ἁγνῶς καὶ καθαρῶς, σπάρξαν δ᾽ ἐν φάρεϊ λευκῷ 

λεπτῷ νηγατέῳ- περὶ δὲ χρύσεον στρόφον ἧκαν. 
οὐδ᾽ ἄρ᾽ ᾿Απόλλωνα χρυσάορα θήσατο μήτηρ, 
π᾿ Ν 7 ,ὔ τ ρ, ’ὔ , Ν 

ἀλλὰ Θέμις νέκταρ τε καὶ ἀμβροσίην ἐρατεινὴν 
5 ἥ ᾿ 5 ΄ “ Ν Ν 

ἀθανάτῃησιν χερσὶν ἐπήρξατο" χαῖρε δὲ Λητὼ [25 
“ ’ Ν δ ἥ: 

οὕνεκα τοξοφόρον καὶ καρτερὸν υἱὸν ἔτικτεν. 

Αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ Φοῖβε κατέβρως ἄμβροτον εἶδαρ, 
οὔ σέ γ᾽ ἔπειτ᾽ ἴσχον χρύσεοι στρόφοι ἀσπαίροντα, 
οὐδ᾽ ἔτι δεσμά σ᾽ ἔρυκε, λύοντο δὲ πείρατα πάντα. 

αὐτίκα δ᾽ ἀθανάτῃσι μετηύδα Φοῖβος ᾿Απόλλων' 130 

11τὸ ἀπὸ Μ: ἀπὲκ (ἀπ᾿ ἐκ)ὴ εεῖ. [112 ἔχοντες ΕἾΤ τι4 Δ΄. Ανεβ 575 
Ἶριν δέ γ᾽ Ὅμηρος ἔφασκ᾽ ἰκέλην εἶναι τρήρωνι πελείῃ. 5.Πο]. 44 Ιος. ὅτι 
ψεύδεται παίζων" οὐ γὰρ ἐπὶ Ἴριδος ἀλλ᾽ ἐπὶ ᾿Αθηνᾶς καὶ Ἥρας (Ε 778) 

αἱ δὲ βάτην τρήρωσι πελειάσιν ἴθμαθ᾽ ὅμοϊαι. 
οἱ δὲ ἐν ἑτέροις ποιήμασιν ὅμήρου φασὶ τοῦτο φέρεσθαι. εἰσὶ γὰρ αὐτοῦ 
καὶ ὕμνοι. ἴθμαθ᾽ Μ : ἴσμαθ᾽ χ, οἴ, ΜΑΓΧ ]. ς. : ἴσθμαθ᾽ 2 8 εοπητηεηάεί 
71Δοορβομη ἤογηηθσ τϑτο. 201 : ἴδμαθ᾽ 5 Ὁ, Π55. εδβάεπι. ναγἰεἰδίεβ 
Ἑ, ηη8 115 μονοστόκος ἴ.} Π: μογοστόλος Ε, 116 μενήνυσε 
Μ 11το ἐν 1,1 Π 120 λοῦον ςο44. ςοτΓ. 5ίερῇ. 122 στροφὸν 
ςοαά. σοΥΓ. Θίερῃδπιβ, 16 πὶ 128 125 ἀθανάτοισι Καὶ Νὶ ἐπώρξατο 
Μ 128 ἔσχον ἀσπαίροντες ἘΠ] 129 δεσμά σ᾽ 2: δεσμά τ᾽ 
5611 δέσμα τ᾽ ςεί. 130 ἀθανάτοισι 1) ] Ε εἀ. ρτ. 
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εἴη μοι κίθαρίς τε φίλη καὶ καμπύλα τόξα, 

χρήσω δ᾽ ἀνθρώποισι Διὸς νημερτέα βουλήν. 

Ὃς εἰπὼν ἐβίβασκεν ἀπὸ χθονὸς εὐρυοδείης 
Φοῖβος ἀκερσεκόμης ἑκατηβόλος" αἱἷ δ᾽ ἄρα πᾶσαι 

ων σι θάμβεον ἀθάναται, χρυσῷ δ᾽ ἄρα Δῆλος ἅπασα Ι 

" βεβρίθει καθορῶσα Διὸς Λητοῦς τε γενέθλην, 
5 γηθοσύνῃ ὅτι μιν θεὸς εἵλετο οἰκία θέσθαι 

" νήσων ἠπείρου τε, φίλησε δὲ κηρόθι μᾶλλον. 
“᾿ 9 ἰφ 6 εὕὔ "΄ 9 [τὰ ὁ ἤνθησ᾽ ὡς ὅτε τε ῥίον οὔρεος ἄνθεσιν ὕλης. 

Αὐτὸς δ᾽ ἀργυρότοξε ἄναξ ἑκατηβόλ᾽ ἔΑπολλον, 140 

ἄλλοτε μέν τ᾽ ἐπὶ Κύνθου ἐβήσαο παιπαλόεντος, 
ἄλλοτε δ᾽ ἂν νήσους τε καὶ ἀνέρας ἠλάσκαζες. 

πολλοί τοι νηοί τε καὶ ἄλσεα δενδρήεντα, 

πᾶσαι δὲ σκοπιαί τε φίλαι καὶ πρώονες ἄκροι 

ὑψηλῶν ὀρέων, ποταμοί θ᾽ ἅλα δὲ προρέοντες" [45 
4 Ν δὰ ’ “ Ιέ 3.....9 , 3 

ἀλλὰ σὺ Δήλῳ Φοῖβε μάλιστ᾽ ἐπιτέρπεαι ἤτορ, 
9 , ἔνθα τοι ἑλκεχίτωνες ᾿Ιάονες ἠγερέθονται 

9 “ Ν ’ Ν 9 ’ »} ’ 

αὐτοῖς σὺν παίδεσσι καὶ αἰδοίῃς ἀλόχοισιν. 

οἱ δέ σε πυγμαχίῃ τε καὶ ὀρχηθμῷ καὶ ἀοιδῇ 

μνησάμενοι τέρπουσιν ὅταν στήσωνται ἀγῶνα. 150 
φαίη κ᾽ ἀθανάτους καὶ ἀγήρως ἔμμεναι αἰεὶ 
ἃ 3. 5.5 3. Ὁ»... 915. 9 ’ “4 ὃς τότ᾽ ἐπαντιάσει᾽ ὅτ᾽ ᾿Ιάονες ἀθρόοι εἶεν" 

132 δ᾽͵ τ ΧΜΡΞ5 133 ἐπὶ Μαίίῃϊδε, 5εὰ οἴ. Ε 13 τ 380 χ 72; Ἰ. 6. 
1π5. Αερ. πὶ. 449 136-128 οπ|. Ποαά. ῥγδείεγ ν: (5. ]]ςεῖ ἐχϑέαπξ ἴῃ 
τηᾶΓΡ. ΕΓ 1,1 Τ ρῥγαεῆχὶβ πη Ε Τ ῶ 9 εἰ ἐν ἑτέρῳ κεῖνται καὶ οὗτοι οἱ στίχοι, 
ἴῃ εχίι Π 515 η15) δηΐθ νν. 136, 137 ἰβάεπιαιε νεγῦ]5 καὶ οὗτοι οἱ στίχοι 
κεῖνται ῬΥΘΕΗ͂ΣΙΒ : ἴῃ ΤΠΔΓΡ. Ὁ πη. 2, ἴπ ἰεχία 5 δα. ῥτ. 2) 136-188 εἰ 
1309 41Π|15 6556 γΓεσεῃ 5: ἢ 5 5155 1Π ΔΙ σαν ΠΊ15 137 οἴλατο Π ΠΊΔΓΡ. 
(νο!υἱϊπης ἵλατο 3) 139 ὡς ὅτε γ᾽ ἀνθέει οὔρεος ἄνθεσιν ὕλη 1 5᾿ΠΊ1118 
Ὁ ΟΥν1ς 7}. ἢ. Χχχν. 251 142 ἂν Ὠ᾽ Ὄτν!]]ε : αὖ οοαά., οἴ, Β τοϑ 
144 ἄκραι 145 ὑψηλῶντ᾽ ὀρέων ποταμοὶ ἅλ. Μ' 146-τ5ο 
ΤΠας. 111. το4ᾷ δηλοῖ δὲ μάλιστα “Ὅμηρος ὅτι τοιαῦτα ἦν ἐν τοῖς ἔπεσι 
τοῖσδε, ἅ ἐστιν ἐκ προοιμίου ᾿Απόλλωνος 146 ἀλλ᾽ ὅτε ΤΠιςο. 
ἐπετέρπεο ΝΜ μάλιστά γε θυμὸν ἐτέρφθης ΤΠις. 147 ὃ αὐτὸς 
ἐν τῇ ν ἰλιάδος [685] ἰαόνες ἑλκεσιχίτωνες 1,1} Π: οἴ, ΑΒ11 41} }} ἔτ. 13 
Κιηϊς. 148 σὺν σφοῖσιν τεκέεσσι γυναιξί τε σὴν ἐς ἀγυιάν ΤΠας. 
140 ἔνθασε Τῆιιο. ὀρχηστυῖ Τῇιο. 150 καθέσωσιν πιο, τδ51 ἀθά- 
νατος ΝΊ, Βεγπαγάιβ Μαγίῖηπ. αἰεὶ] ἀνὴρ “ (ἀνὴρ αἰεὶ 1.1) Αἱ Ὁ Καὶ : ἄνδρας 
71 Κι5 152 οἱ τότ᾽ ἐπ᾽ ἀντιᾶσι τ᾽ ἰάονες Μ : οἱ τότ᾽ ἐπάντια σεῖο τ᾽ ἰάονες 
χει 5: οἱ δὴ τότ᾽ ἐπαντία σεῖο 9 ἐοττ. Ματίίπ, οἴ, Ηεγοα. 1. 124 
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’ ’ ν ἰδ , Ν Ἁ 
πάντων γάρ κεν ἴδοιτο χάριν, τέρψαιτο δὲ θυμὸν 

ἄνδρας τ᾽ εἰσορόων καλλιζώνους τε γυναῖκας 
“ἢ ϑυύν 5 4 35..2 5 ὙΡΕ ΟῚ ’ [ 

νῆας τ΄ ὠκείας ἡὃ αὐτῶν κτήματα πολλά. 155 
Ν Ν [ , “ “ , ΝΜ 3.59 “ 

πρὸς δὲ τόδε μέγα θαῦμα, δου κλέος οὔποτ᾽ ὀλεῖται, 

κοῦραι Δηλιάδες Ἑκατηβελέταο θεράπναι" 
ΡΥ ἋΣ ν ἃ “- Ν 3 [ δὴν ῖξ “2 

αἵ τ᾽ ἐπεὶ ἂρ πρῶτον μὲν ᾿Απόλλων ὑμνήσωσιν, 

αὖτις δ᾽ αὖ Λητώ τε καὶ Αρτεμιν ἰοχέαιραν, 

μνησάμεναι ἀνδρῶν τε παλαιῶν ἠδὲ γυναικῶν 1όο 

ὕμνον ἀείδουσιν, θέλγουσι δὲ φῦλ᾽ ἀνθρώπων. 
, νος ’ Ν Ν Ἂς 

πάντων ὃ ἀνθρώπων φωνὰς καὶ κρεμβαλιαστυν 
“- » ζ ’ ἌΝ [ 

μιμεῖσθ᾽ ἴσασιν" φαίη δέ κεν αὐτὸς ἕκαστος 
, ᾿] Ὁ“ Ν { ς [4 

φθέγγεσθ᾽" οὕτω σφιν καλὴ συνάρηρεν ἀοιδη. 

ἀλλ᾽ ἄγεθ᾽ ἱλήκοι μὲν ᾿Απόλλων ᾿Αρτέμιδι ξύν, τό5 
χαίρετε δ᾽ ὑμεῖς πᾶσαι" ἐμεῖο δὲ καὶ μετόπισθε 

’ ᾽ ς ’ [ .] ’ 5 ’ 

μνησασθ᾽, ὁππότε κέν τις ἐπιχθονίων ἀνθρώπων 

ἐνθάδ᾽ ἀνείρηται ξεῖνος ταλαπείριος ἐλθών" 
“5. “ ,ὕ 2) 2 ΦΌΝΥΝΝ Ὁ 3 “ 
ὦ κοῦραι, τίς δ᾽ ὕμμιν ἀνὴρ ἥδιστος ἀοιδῶν 

ἐνθάδε πωλεῖται, καὶ τέῳ τέρπεσθε μάλιστα; 170 
ς “ 7 “᾿ 7 “-“ ε ’ δ» Ὁ) απ ς , 
ὑμεῖς δ᾽ εὖ μάλα πᾶσαι ὑποκρίνασθ ἀμφ ἡμέων" 

τυφλὸς ἀνήρ, οἰκεῖ δὲ Χίῳ ἔνι παιπαλοέσσῃ, 

156 τόδ᾽ αὖ ͵}ὉὮἍ δου ΒΕ: θ᾽ οὗ Μ΄: ὃ οὗ 51π|. ςεξ. οἴ, Ηαττη. 4οΟ 157 δη- 
λιάδες δ᾽ ςοαά. ρτεαείεν Μ 158 ἂρ] ἂν 5 159 αὖθις 2 162 βαμ- 
βαλιαστὺν ἘΞΤ᾽ : κρεμβαλιαστὺν (55. βαμὴ) 1. Π : κρεμβαλιαστὺν Ὁ 1.5 
Ο 5 εα. ΡΥ. : -στὴν Μ] Καὶ Μοη. -σὺν 2) (ρΡΙ ΘΓ 46) 163 μιμεῖσθαι 
ςοαά. σοτῇ. Βαγπε5Β 164 ἀοιδῇ 11 τόδ Τπιις. ]. ς. ὅτι δὲ καὶ μουσικῆς 
ἀγὼν ἦν καὶ ἀγωνιούμενοι ἐφοίτων ἐν τοῖσδε αὖ δηλοῖ, ἅ ἐστιν ἐϊς τοῦ αὐτοῦ 
προοιμίου" τὸν γὰρ Δηλιακὸν χορὸν τῶν γυναικῶν ὑμνήσας ἐτελεύτα τοῦ 
ἐπαίνου ἐς τάδε τὰ ἔπη, ἐν οἷς καὶ ἑαυτοῦ ἐπεμνήσθη [165-172]. ΑΤΙ5- 
{1465 χχχῖν. 35 διαλεγόμενος γὰρ ταῖς Δηλιάσι καὶ καταλύων τὸ προοί- 
μιον εἴ τις ἔροιθ᾽ ὑμᾶς φησὶν [τ69-172] οἴ. ΧΧνΙΠ]. 19 ἀλλά γε λητὼ 
μὲν καὶ ἀπόλλων ΝΜ : ἀλλ᾽ ἄγε δὴ λητὼ μὲν ἀπόλλων οεΐ. Ργαεΐεῖ 5: ἀλλ᾽ 
ἄγεθ᾽ ἱλήκοι μὲν ἀπόλλων 1.5 5 ΤΠυον 41415 ςοἀά. νεϊιβίϊογε5 : γεροβαῖ 
Νοττηδηῃ 166 ἐμεῖο ὈΚΊΙΙΝ ΕΝ: ἐμοῖο ςεΐ. 168 ταλαπείριος 
ἄλλος ἐπελθών Ἴδας. 171 ὑποκρίνασθε σοα4. (-θαι 5: ὑποκρίνεσθ᾽ Μ : 
ἀπ-- ΑτΙβε 14.) ἀφ᾽ ἡμέων ΜΙ ΠπΑΙ 4: ἀφ᾽ ἡμῶν ΑτΙδε465 : ἀφ᾽ 
ὑμέων ΕἸ 5: ἀφ᾽ ὑμῶν 9: ἀφήμως Τπιςο. σοάϊςε5 απίϊαιογεβ εὐφήμως 
ΓΘΟΘΠΕΪΟΓΕΒ : οοττοχὶ Εὶ Ματχ λ. 27:|5. τϑοῇ. 62ο. ροείβ δρ. ϑυϊάδπι 
ἴπ ν. Κοκκύαι. ἀ(μ)φ᾽ ὑμέων κοκύῃσι καθημένη ἀρχαίῃσι 172 σῆ ἐν- 
τεῦθεν ἐστιν εἰδέναι τὸν ὅμηρον χῖον εἶναι Τ ἸΏΔΓΡ΄. : σῇ ὡς ἐντεῦθεν φαίνει 
(ἐμφ. 1.1) ὅμηρος ἑαυτὸν χῖον εἶναι 1.1 Π ΠΊΔΓΡ- 
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τοῦ πᾶσαι μετόπισθεν ἀριστεύουσιν ἀοιδαί. 
ε “-“ Θὲ ΜΕ ΤῊ ,, Μ [τὰ ΔΨ Μ᾿ 
ἡμεῖς δ᾽ ὑμέτερον κλέος οἴσομεν ὅσσον ἐπ᾽ αἱαν 
» ’’ , ’, ᾿᾿' ’ 

ἀνθρώπων στρεφόμεσθα πόλεις εὖ ναιεταώσας" 175 
ε 3, ΘΕΌΝ ἈΝ: ἐς Σεαζον ἐδ ΡΙ Ν. ἌΣ ΚΣ Σ , 5) 

οἵ ὃ ἐπὶ δὴ πείσονται, ἐπεὶ καὶ ἐτήτυμον ἐστιν. 

αὐτὰρ ἐγὼν οὐ λήξω ἑκηβόλον ᾿Απόλλωνα 
ς , ΕΣ , ὰ 3..Ἀ , ’ ὑμνέων ἀργυρότοξον ὃν ἠύΐκομος τέκε Λητώ. 
Ὧν ΟΝ, Ν. ’ Ν Ψ, 9 Ν 

ὦ ἄνα, καὶ Λυκίην καὶ Μῃονίην ἐρατεινὴν 

καὶ Μίλητον ἔχεις ἔναλον πόλιν ἱμερόεσσαν, 180 
3ΟΌΝΝ 3 Ἂ , Ψ, 5.) ΣΝ [ἢ 

αὐτὸς ὃ αὖ Δήλοιο περικλύστου μέγ᾽ ἀνάσσεις. 

εἶσι δὲ φορμίζων Λητοῦς ἐρικυδέος υἱὸς 
’ “ Ν Ν , 

φόρμιγγι γλαφυρῇ πρὸς Πυθὼ πετρήεσσαν, 
9 [ 3. ΝΥΝ, 7 . “ Ν Ι 
ἄμβροτα εἵματ᾽ ἔχων τεθυωμένα" τοῖο δὲ φόρμιγξ 

χρυσέου ὑπὸ πλήκτρου καναχὴν ἔχει ἱμερόεσσαν. 185 
Υ Ν Ν ᾿ .] Ν Ν Ὁ“ ᾿» ἔνθεν δὲ πρὸς "᾽Ολυμπον ἀπὸ χθονὸς ὡς τε νόημα 

εἶσι Διὸς πρὸς δῶμα θεῶν μεθ᾽ ὁμήγυριν ἄλλων" 
9 Ψ ᾿] 5 , , ’; Ν ἊΨ ’ὔ 

αὐτίκα δ᾽ ἀθανάτοισι μέλει κίθαρις καὶ ἀοιδη. 
“ ’ὔ 2. ὦ ΄“- 9 ’ ΦΟΝ “" 

Μοῦσαι μὲν θ᾽ ἅμα πᾶσαι ἀμειβόμεναι ὀπὶ καλῇ 

ὑμνεῦσίν ῥα θεῶν δῶρ᾽ ἄμβροτα ἠδ᾽ ἀνθρώπων 190 
’ ΟΣ ΕΝ εἰπε δ. 5 ἣ “ 

τλημοσύνας, ὃσ᾽ ἔχοντες ὑπ᾽ ἀθανάτοισι θεοῖσι 
’ 3.5 ἰδ Αι ὐ Ὁ] ’ὔ ΩΝ ’ὔ 

ζώουσ᾽ ἀφραδέες καὶ ἀμήχανοι, οὐδὲ δύνανται 
ἰς , ᾿ ’ 3 Ν Ἢ “ 

εὑρέμεναι θανάτοιο τ΄ ἄκος καὶ γήραος ἂἄλκαρ" 

αὐτὰρ ἐὐπλόκαμοι Χάριτες καὶ ἐύφρονες Ωραι 
“Αρμονίη θ᾽ Ἥβη τε Διὸς θυγάτηρ τ᾽ ᾿Αφροδίτη [95 
3 “ ι} 5 ΄ ἍΝ “ “ " 

ὀρχεῦντ ἀλλήλων ἐπὶ καρπῷ χεῖρας ἐχουσαι" 
“- Ν » 3 3 Ν. , ἌΕῊ 5, “ 

τῆσι μὲν οὐτ αἰσχρὴ μεταμέλπεται οὔτ ἐλάχεια, 

ἀλλὰ μάλα μεγάλη τε ἰδεῖν καὶ εἶδος ἀγητὴ 
Αρτεμις ἰοχέαιρα ὁμότροφος ᾿Απόλλωνι. 
». 3 κυ (ρὰ ΚΜ ἀλο ογίὰ 3 ’, Ε 200 ἐν δ᾽ αὖ τῆσιν Αρης καὶ ἐΐσκοπος ᾿Αργειφόντης 

174 ἡμέτερον α Δι Ὁ 176 ἐπειδὴ ΜΕΤ 5: ἐπιδὴν΄ τῆηϑ ὑμνῶν 2 
181 δ᾽ αὖ] γὰρ Μ περικλύστου) ἴία Μ : περικλύστης ςεΐ. : περικλύστης 
(55. οιο) Γ' (Ξς. οπ]. μέγ᾽) 184 ἔχον 21. Π τεθυώδεα ςοάά. : θυώδεα 
(385. τε) Γ: εὐωδέα ῬΊΕΓΒΟΠ: σοΟΥΓ. ΒΑΓΠΕ5 ΡῥΡΓῸ πος νεῖβι ἔνθεν δὲ πρὸς 
ὄλυμπον (186) ς 4τι4ε Πΐς ἀεδίηϊ 180 οπ]. 2 192 ἀμφαδέες 110 ΓῚ 
ῬΓδείεσ ΜΤ' πηδγρ.,) εἴ, Νοπη. ν. 349 197 οὔτε λάχεια ΟἸΠΕΒ ΡΓΘΕΐεΓ 
2 (-.εἶἰα ΜῈ 1) 1908 ἀγητὴ) ἀγαυὴ Μ 200 ἔνθ᾽ εοαά. ρτγδείεσ Μ 
αὐτῆσιν Μ 
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παίζουσ᾽: αὐτὰρ ὁ Φοῖβος ᾿Απόλλων ἐγκιθαρίζει 
Ν ’ , ’ὔ 

καλὰ καὶ ὕψι βιβάς, αἴγλη δέ μιν ἀμφιφαείνει 

μαρμαρυγαί τε ποδῶν καὶ ἐὐκλώστοιο χιτῶνος. 

οἱ δ᾽ ἐπιτέρπονται θυμὸν μέγαν εἰσορόωντες 

Λητώ τε χρυσοπλόκαμος καὶ μητίετα Ζεὺς 205 

υἷα φίλον παίζοντα μετ᾽ ἀθανάτοισι θεοῖσι. 
“ Ἷ πῶς τ᾽ ἄρ σ᾽ ὑμνήσω πάντως εὔυμνον ἐόντα; 

ς Ἀν. ΘΕ ΩΝ κι " 7, λ ’ 

ἠέ σ᾽ ἐνὶ μνηστῇσιν ἀείδω καὶ φιλότητι 
“ἤ ’ ΝΜ 2 , ’ὔ ὅππως μνωόμενος ἔκιες ᾿Αζαντίδα κούρην 
Ἴσχυ᾽ ἅμ᾽ ἀντιθέῳ ᾿Ελατιονίδῃ εὐίππῳ; 210 
“Ὁ Ων “ 

ἢ ἅμα Φόρβαντι Τριοπέῳ γένος, ἢ ἅμ᾽ ᾿Ερευθεῖ; 
ΕῪ Ἀ , 

ἢ ἅμα Λευκίππῳ καὶ Λευκίπποιο δάμαρτι 
’ ε 23 ὦ ᾿] Ν ᾽ὔ ’ 3 53 

πεζός, ὁ δ᾽ ἵπποισιν; οὐ μὴν Τρίοπός γ᾽ ἐνέλειπεν. 
“Ὁ “ 

ἢ ὡς τὸ πρῶτον χρηστήριον ἀνθρώποισι 

ᾧγεύων κατὰ γαῖαν ἔβης ἑκατηβόλ᾽ "Απολλον; 215 

Πιερίην μὲν πρῶτον ἀπ᾽ Οὐλύμποιο κατῆλθες" 

Λέκτον τ᾽ ἡμαθόεντα παρέστιχες ἠδ᾽ Αἰνιῆνας 

καὶ διὰ Περραιβούς: τάχα δ᾽ εἰς ᾿Ιαωλκὸν ἵκανες, 

Κηναίου τ᾽ ἐπέβης ναυσικλείτης Εὐβοίης" 
στῆς δ᾽ ἐπὶ Ληλάντῳ πεδίῳ, τό τοι οὐχ ἅδε θυμῷ 220 

ὩΣ ’ ον ΠΝ ’ὔ 

τεύξασθαι νηόν τε καὶ ἄλσεα δενδρήεντα. 

202 ἀμφιφαείνη 1.5 Ν Ο ΚΩ͂ Ν,1} 55. (1.2, γὙρ. τλαγρ. Γ ΚΤ: -εἰὴ Ο : -εἰὴ 
11: -εἰ (55. η) ΠΊΤ,(55.η.)}Ε 208 μαρμαρυγὰς Ο πὶ ΒοίΠαε 204 μέγαΜ 
207 πάντοσ᾽ Μ' 208 μνηστῇρσιν Ἐὶ 209 ὅππόταν ἱέμενος Μ᾿ : ὅππότ᾽ 
ἀνωόμενος 5: ὕὅὕπποσ᾽ ἀνωόμενος ςεΐ. σοΥΓ. Μαγίϊη : ὅππόσα μαιόμενος κίες 
εἰς Τὰ ννο ἢ ἀτλαντίδα Μ : ᾿Αζανίδα Ματίϊπ 210 ἐλατιονίδη Ε Β 
εα. Ργ. : ἐλατινιονίδη ςεΐ. (ἐλατινονίδη ΜῚ 211 Γ. οπ. 2 Αἰ τριοπέῳ 
ΠΟΓΓΕΧΙΠΠΠ5: τριόπω (τριοπῶ Μὴ) γένος αὶ Μ': τριοπόω οἵη. γένος τηᾶΓΡ. 1.1 Π 
ἅμ᾽ ἐρεχθεῖ Μ Τ᾽ ΟτΥν11]6: ἀμαρύνθω ταατξ. 1.} Π: Ἐρύμανθος ΡίοΙ]. Ηερῇ. 
Ἵ: ἊΣ 213 ἐνέλειπεν ΑΟ5 : ἐνέλιπεν νὰ]ρ.: ἐλέλιψεν Μ 
214 ὡς) "αὶ ἘΠΕῚ ἣν 215 ἀπόλλωνος 2 (Ξ ἀπόλλων 55. Ο) 
216 πιερίην 5: πετρίην Μ, εἴ, Ηετοά. ν|]]. 44 : πιερίης χα Ὁ εἀ. ΡΓ.: 
πιερίη 217 Λέκτον) τ ΗἩδεγπΊβπη : Λάκμον Βεαιυπηεϊβίε ἤἦμα- 
θόεντα Ημαθίην τε Μαιϊίῃῖϊδε Αἰνιῆνας] δ᾽ ἁγνιήνας Μ: ἢ μαγνιήνας 2), 
γὙρ. δῆ: μαγνηΐδας (55. ν) Γ: ἢ μαγνηίδας ψΡ: μαγνηΐας Αἴ : ̓Ενιῆνας 
Μαῖα. πλϊγα5 Βεηταπι ογάο 218 ἰωλκὸν σοαά. (ἰολκὸν ΜῈ) ΠΟΥΓ. 
ΒΑΓΠ65 2109 κυναίου Α Β : κῦναί Τ' 220 τῶτ᾽᾿ Μ οὐχάδε σοὐά. 
(ἄδε Π); σοΥ. εἄ. ΡὈΓ. 221 τεύξεσθαι 1.1 Π 
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ν 
ἔνθεν δ᾽ Εὔριπον διαβὰς ἑκατηβόλ᾽ ᾿Απολλον 

ΤᾺ ς ἈἸΔῚ] - ᾽ . ΠῚ 

βὴς ἀν᾽ ὄρος ζάθεον χλωρόν" τάχα δ᾽ ἵξες ἀπ᾿ αὐτοῦ 
» Ἁ ἌΝ Ἁ »γ" Ἁ ᾿ 

ἐς ΜΙυκαλησσὸν ἐὼν καὶ Τ᾿ευμησσον" λεχεποίην». 

Θήβης δ᾽ εἰσαφίκανες ἕδος καταειμένον ὕλῃ" 225 
οὐ γάρ πώ τις ἔναιε βροτῶν ἱερῇ ἐνὶ Θήβ[, γὰρ ! [ΔΝ] ᾿|9}})» 

᾿ » ν ᾿ ᾿ εν ᾿ Ν ΩΝ 

οὐδ᾽ ἄρα πω τότε γ᾽ ἦσαν ἀταρπιτοὶ οὐδὲ κέλευθοι 
᾽ ᾽ ᾿ ν 

Θήβης ἂμ πεδίον πυρηφόρον», ἀλλ᾽ ἔχεν ὕλη. 
»" ν 

ἔνθεν δὲ προτέρω ἔκιες ἑκατηβόλ᾽ Απολλον, 
» Ὃ ᾿ Ψ 

᾿Ογχηστὸν δ᾽ ἵξες Ποσιδηϊον" ἀγλαὸν ἄλσος" 2330 
ν ἣΝ [οὶ ᾿ , " , ᾿ 

ἔνθα τνεοδμὴς πῶλος ἀνάαπιέει ἀχθόμενος πὲρ 
[ [Ὡ “ ᾿ » Ν ν ᾽ 

ἕλκων ἅρματα καλά, χαμαὶ δ᾽ ἐλατὴρ ἀγαθός περ 
" Ἷ Ν « Ν " νυ Ν ᾽ Ν 

ἐκ δίφροιο θορὼν ὁδὸν ἔρχεται" οἱ δὲ τέως μὲν 
ιν " Ἷ ΕῚ ᾽ ΕῚ ’ 

κείν" ὄχεα κροτέουσι» ἀνακτορίη» ἀφιέντες. 
᾿ ΕΝ ῳ 4 κα δὰ " ν εἰ .ϑ Ἢ 

εἰ δέ κεν ἅρματ᾽ ἀγῆσιν ἐν ἀλσεὶ δενδρήεντι, 335 

ἵππους μὲν κομέουσι, τὰ δὲ κλίναντες ἐῶσιν" 
ὰ ων Ν ᾽ ᾿] ς ᾿ ᾿Ὶ ξ Ἀ " 

ὡς γὰρ τὰ πρώτισθ᾽ ὁσίη γένεθ᾽. οἱ δὲ ἄνακτι 

εὔχονται, δίφρον δὲ θεοῦ τότε μοῖρα φυλάσσει. 

ἔνθεν δὲ προτέρω ἔκιες ἑκατηβόλ᾽ ᾿Απολλον" 

Κηφισὸν δ᾽ ἀρ᾽ ἔπειτα κιχήσαο καλλιρέεθρον, 2340 
ὅς τε Λιλαίηθεν προχέει καλλίρροον ὕδωρ" 
τὸν διαβὰς 'κάεργε καὶ ᾿ϑ!καλέην πολύπυργον 
ν “ 

ἔνθεν ἄρ᾽ εἰς ᾿Αλίαρτον ἀφίκεο ποιήεντα. 
ὩΣ ΥῪ" ἴω 5" ’ βῆς δ᾽ ἐπὶ Τελφούσης" τόθι τοι ἅδε χῶρος ἀπήμων" 

» ’ τεύξασθαι νηόν τε καὶ ἄλσεα δευδρήεντα. 245 

228 ἷξες 2: ἵξας Ὁ 5 δὰ. ργ. : εἶξας Ν ἀπ᾿ Ν᾿ ςἃ. ρύ. ἐπ᾽ οεὶ. 
ῷοά μυκάλισσον Ν τέμμισον ΝΜ : τελμησσὸν δ᾽ῇὩἸἊἘ Τευμησσός, ὕρος 
Βοιωτίας. “Ὅμηρος ἐν τῷ εἰς ᾿Απόλλωνα ὕμνῳ οἰϊαΐο ἢ. ν. Θίοριῃ, Β΄ νΖ. 
ὩΩ πω τότε δ᾽ ῬἴΙ) : πώποτε (οϊ. οϑ ἀμπεδίον σοὐ. σοῦτ. ΠΡῸῚ 
ὕλην σοαὰ, σοῦν, Βαυπὸ5 580 ὄγχηστον ᾿ιὶς οςοαά, τὰ εἰς στὸς τῷ ἢ 
παραληγόμενα κύρια ὀξύνεται, ᾿Ογχηστὸς ἄλσος [Β 506] Η ογοσίδῃ. ἱ. 98. 
20 [δυὶΖ ; οἷ, Ηογηι. 88, 186, τοο 5831 ἀναπνείει σοαα. ργδοίου ΜΝ 5 
532. οπὶ. (ὁχ ποπιοθοῖς. Ν ΒῸ 238 οὐδὲ 1λὶπ 284. κείν νυ]ρὶς 
κεῖνον Νῖ (56. κεῖ}: κεῖν᾽ 5. κρατεύυσιν ΜΪ ἀφιέν (55. Μ᾽ 5285 ἄγη- 
σιν οοαᾷ. σους Ἰρδὰ, Οοθοὶ 541 προχέει] προίει Ἡ οδὶοα. ἔτ. 
917 243 ἁλίαρτον Γ πὶ. ἃ Ἴδε. ἀλιαρ᾽ (ἰἀδαιθοι : ἄμαρτον, ἅμαρτον σοί, 
344 δελφούσης (55. τ) Γ : δελφούσης σεΐ. οἱ σοι, ρΡγδοῖον Ν Ια 
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στῆς δὲ μάλ᾽ ἄγχ᾽ αὐτῆς καί μιν πρὸφ μῦθον ἔειπες" 
Τελφοῦσ᾽ ἐνθάδε δὴ φρονέω περικαλλέα νηὸν 

ἀνθρώπων τεῦξαι χρηστήριον, οἵ τέ μοι αἰεὶ 
ἐνθάδ᾽ ἀγινήσουσι τεληέσσαφ ἑκατόμβας, 
ἠμὲν ὅσοι Πελοπόννησον πίειραν ἔχουσιν 250 

ἠδ᾽ ὅσοι Ἐϊρώπην τε καὶ ἀμφιρύτους κότα νήσους, 
χρησόμενοι" τοῖσιν δέ τ᾽ ἐγὼ νημερτέα βουλὴν 

πᾶσι θεμιστεύοιμι χρέων ἐνὶ πίονι νηῷ. 

“ἃς εἰπὼν διέθηκε θεμείλια Φοῖβος ᾿Απόλλων 

εὐρέα καὶ μάλα μακρὸ διηνεκέφ' ἡ δὲ ἰδοῦσα 2 
Τελφοῦσα κραδίην ἐχολώσοτο εἶπέ τε μῦθον" 

Φοῖβε ἄναξ ἑκάεργε ἔπος τί τοι ἐν φρεσὶ θήσω, 
ἐνθάδ᾽ ἐπεὶ φρονέεις τεῦξαι περικαλλέα νηὸν 
ἔμμεναι ἀνθρώποις χρηστήριον, οἵ δέ τοι αἰεὶ 
ἐνθάδ᾽ ἀγινήσουσι τεληέσσας ἑκατόμβας" 26ο 

ἀλλ᾽ ἔκ τοι ἐρέω, σὺ δ᾽ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσι" 
πημανέει σ᾽ αἰεὶ κτύπος ἵππων ὠκειάων 

ων ωχ 

ἀρδόμενοί τ᾽ οὐρῆες ἐμῶν ἱερῶν ἀπὸ πηγέων' 
’ὔ 

ἔνθα τις ἀνθρώπων βουλήσεται εἰσοράασθαι 

ἄρματά τ᾽ εὐποίητα καὶ ὠκυπόδων κτύπον ἵππων 265 
ΕΣ 4 7, ΄ 

ἢ νηόν τε μέγαν καὶ κτήματα πόλλ᾽ ἐνεόντα. 
7 4 « « 

ἀλλ᾽ εἶ δή τι πίθοιο, σὺ ὃὲ κρείσσων καὶ ἀρείων 
΄σ « ’ 4 

ἐσσὶ ἄναξ ἐμέθεν, σεῦ ὃὲ σθένος ἐστὶ μέγιστον" 
7 ΄ ΄ Φ ἡ ΣΕ ν - ἐν Ἰρίσῃ ποίησαι ὑπὸ πτυχὶ ΤΠαρνησοῖο. 

7 Α., 7Α ἔνθ᾽ οὔθ᾽ ἅρματα καλὰ δονήσεται, οὔτε τοι ἵππων 170 
, ΄ Ζ Υγ Τν », , 
ὠκυπόδων κτύπος ἐσται ἐϊὕμητον περὶ βωμόν. 
2. Δ ᾿ ὃ ,ὕ» 45 ἀλλά τοι ὧς προσάγοιεν ᾿Ιηποαιήονι δῶρα 

247 δελφοῦσ᾽ (256 δελφοῦσαὶ ὑγαείετ Μ οοὐά, 249 ἐνθάδ᾽) πολλοὶ 
251 ἀμφιρύτας οοὐά, ῥταείετ Μ 252 τ7] κ᾽ Ἰρσεη, εἴ, 202 

252 θεμιστεύσοιμι ΒΚ Τ', οἵ, 295 ἐν 255 ἦ δὲ ἰδοῦσα Ἠεττηδπη 
αἸ, 541: δ᾽ ἐσιδοῦσα σοὐά, 259 ἀνθρώποισι σοὐά, ρῥταείετ 2 
260 τελειέσσας ἘΞ 3 (ρταείετ ῬῈΠ Ὧ261-2ῶ2θο οχαύ. ἘῚΤΊ 262 πηγῶν 
Μ 269 κρίση Μ : -εἰ ΝΊ : κρίσση τ«εΐ, ποιῆσαι παρνησοίο 
Μ ; -ασ(σ)οῖο ε«εῖ, 4272 τοι Μ :; καὶ εεί, προάγοιεν 2 Ὦ 5 εα, ρὑγτ.: 
προσάγοιεν οεΐ, (προσάγοι ἐνηεῖ παιήονι [Π) 
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ἀνθρώπων κλυτὰ φῦλα, σὺ δὲ φρένας ἀμφιγεγηθὼς 
δέξαι᾽ ἱερὰ καλὰ περικτιόνων ἀνθρώπων. 

ἃ “ ΦΆΟΣ 3 Ὁ , Μν ς 3. “ἡ 
ὡς εἰποῦσ᾽ κάτου πέπιθε φρένας, ὄφρα οἱ αὐτῇ 5275 

δὺς 7 Μ ΡΕΞ Ν ψγξ , 
Τελφούσῃ κλέος εἴη ἐπὶ χθονὶ μηδ᾽ “Εκάτοιο. 
Μ Ν Ν ἤᾺ7 

ἔνθεν δὲ προτέρω ἔκιες ἑκατηβόλ᾽ ΓΑπολλον, 

ἵξες δ᾽ ἐς Φλεγύων ἀνδρῶν πόλιν ὑβριστάων, 
ἃἁ Ν 1) 5 ; ΌΝΝΝ Ν ͵ 

οἱ Διὸς οὐκ ἀλέγοντες ἐπὶ χθονὶ ναιετάασκον 
5 “αι ᾽ . ’ ’, 

ἐν καλῇ βήσσῃ Κηφισίδος ἐγγύθι λίμνης. 280 
Ν ,ὔ ͵ Ν ἥ ᾽ὔ 

ἔνθεν καρπαλίμως προσέβης πρὸς δειράδα θύων, 
[ 49 ᾽ὔ « Ν Ν ;ὔ 

ἵκεο δ᾽ ἐς Κρίσην ὑπὸ ΠΙαρνησὸν νιφόεντα 
Ν Ν ’ , ΦῈ Δ ΌΝΙ Ὡ 

κνημὸν πρὸς ζέφυρον τετραμμένον, αὐτὰρ ὕπερθεν 
, 5» , , ς σὰ} ᾿ “ 

πέτρη ἐπικρέμαται, κοίλη δ᾽ ὑποδεδρομε βῆσσα 

τρηχεῖ᾽" ἔνθα ἄναξ τεκμήρατο Φοῖβος ᾿Απόλλων 285 
νηὸν ποιήσασθαι ἐπήρατον εἷπέ τε μῦθον" 

ἐνθάδε δὴ φρονέω τεύξειν περικαλλέα νηὸν 

ἔμμεναι ἀνθρώποις χρηστήριον οἵ τέ μοι αἰεὶ 
3 Ῥί  9,., ὦ5 , “ ς 
ἐνθαδ᾽ ἀγινήσουσι τεληέσσας ἑκατόμβας, 

ἡμὲν ὅσοι Πελοπόννησον πίειραν ἔχουσιν, 290 
νὰν ΚΣ 06 3 , δ 9 ’ὔ Ν ὔ 

ηδ᾽ ὅσοι Εὐρώπην τε καὶ ἀμφιρύτους κατὰ νήσους, 
; “ Δ 8 9 Ν ΄ Ν 

χρησόμενοι" τοῖσιν ὃ ἂρ ἐγὼ νημερτέα βουλὴν 

πᾶσι θεμιστεύοιμι χρέων ἐνὶ πίονι νηῷ. 
Ὡς εἰπὼν διέθηκε θεμείλια Φοῖβος ᾿Απόλλων 

εὐρέα καὶ μάλα μακρὰ διηνεκές" αὐτὰρ ἐπ᾽ αὐτοῖς 295 
λάϊνον οὐδὸν ἔθηκε Τροφώνιος ἠδ᾽ ᾿Αγαμήδης 

υἱέες ᾿Εργίνου, φίλοι ἀθανάτοισι θεοῖσιν" 
ἀμφὶ δὲ νηὸν ἔνασσαν ἀθέσφατα φῦλ᾽ ἀνθρώπων 

κτιστοῖσιν λάεσσιν ἀοίδιμον ἔμμεναι αἰεί. 

274 δέξαι Μ αὶ Ὁ 5 : δέξαιο 2) σοττ. ΠΡΕη 276 τελφούση ΜΊ. 55.: 
δελφούση εεΐ. Βινα κλεος ειὴ 1. ἃ. [η5. Αερ. 737 279 ναιετάε- 
σκον Ν' 582 ἵκες 5 κρίσσην Ῥταείεγ ΜΙ Ρτὶ 283 κνῆ- 
μον Ὀ11Π 5284 πέτρος Μ ὑποκρέμαται τ ΔΕ 5 εα. 
ῬΓ. 290-293 Ὀῖπα βίβπα (2) ργαβεῆχα μαροεὶ Τ 291 ἠδ᾽] οἵδ᾽ Χ,Ν 
ε(. Ρ᾿γυ. ἀμφιρύτας εἀ. ΡΓ. 292 τοῖσιν) τῆσιν Χ' Ὁ εἀ. Ργ. ἄρ᾽ 
ΝΜ: ἂν ςεί. 293-320 οπ]. Β 203 θεμιστεύσοιμι Ρταείεν Μ 
ΟΠΊΠ65, οἵ. 253 νηῷ ) βωμῶ ἢ (νηῶ νιῷ 55. ΝΟΥ νὴ 2595 μακρὰ] 
καλὰ Μ διηνεκὲς Μ : διαμπερὲς ςεΐ.,) οἷ, 255 207 υἱέε σεργίνου 
να]. : ν. σεργῖνος Π σοττ. 5 Δ εα. ρΡσ. φ299 ξεστοῖσιν ΕΥ̓ ΠΕΒΙΙ : ῥυτοῖ- 
σιν, τυκτοῖσιν ΑἸΙὶ 
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ἀγχοῦ δὲ κρήνη καλλίρροος ἔνθα δράκαιναν 300 
κτεῖνεν ἄναξ Διὸς υἱὸς ἀπὸ κρατεροῖο βιοῖο 
(ατρεφέα μεγάλην τέρας ἄγριον, ἢ κακὰ πολλὰ 

ἀνθρώπους ἔρδεσκεν ἐπὶ χθονί, πολλὰ μὲν αὐτοὺς 
πολλὰ δὲ μῆλα ταναύποδ᾽ ἐπεὶ πέλε πῆμα δαφοινόν. 

καί ποτε δεξαμένη χρυσοθρόνου ἔτρεφεν “Πρης 305 
δεινόν τ᾽ ἀργαλέον τε Τυφάονα πῆμα βροτοῖσιν, 

ὅν ποτ᾽ ἄρ᾽ “Ηρη ἔτικτε χολωσαμένη Διὶ πατρὶ 

ἡνίκ᾽ ἄρα ἸΚρονίδης ἐρικυδέα γείνατ᾽ ᾿Αθήνην 
ἐν κορυφῇ ἡ δ᾽ αἶψα χολώσατο πότνια “Ἥρη 

ἠδὲ καὶ ἀγρομένοισι μετ᾽ ἀθανάτοισιν ἔειπε" 310 
κέκλυτέ μευ πάντες τε θεοὶ πᾶσαί τε θέαιναι, 

ὡς ἔμ᾽ ἀτιμάζειν ἄρχει νεφεληγερέτα Ζεὺς 

πρῶτος, ἐπεί μ᾽ ἄλοχον ποιήσατο κέδν᾽ εἰδυῖαν" 

καὶ νῦν νόσφιν ἐμεῖο τέκε γλαυκῶπιν ᾿Αθήνην, 
ἢ πᾶσιν μακάρεσσι μεταπρέπει ἀθανάτοισιν" 315 

αὐτὰρ ὅ γ᾽ ἠπεδανὸς γέγονεν μετὰ πᾶσι θεοῖσι 
παῖς ἐμὸς “Ἥφαιστος ῥικνὸς πόδας ὃν τέκον αὐτὴ 

(ψ᾽ ἀνὰ χερσὶν ἑλοῦσα καὶ ἔμβαλον εὐρέϊ πόντῳ" 
( “ Χ ρ " ! ων β ᾿ { 

, ΄- ἴ; ’ 

ἀλλά ἑ Νηρῆος θυγάτηρ Θέτις ἀργυρόπεζα 
7 Ἂ ὦ 

δέξατο καὶ μετὰ ἡσι κασιγνήτησι κόμισσεν" 320 

ὡς ὄφελ᾽ ἄλλο θεοῖσι χαρίσσασθαι μακάρεσσι. 
7] ΄σ΄ ͵ὕ7 ΄σ' 7 Ε 

σχέτλιε ποικιλομῆτα τί νῦν μητίσεαι ἀλλο; 

304 ταναὐποδ᾽ χ εα, ΡΥ. : τανύὐποδ᾽ ςεῖί., εἴ, Ἠξετγπι. 232, ε 464 
3806 τυφάονα 2 5 εά. ρΡτ., εἴ, 3552: τυφλὺν ΑΙ]; τυφλὺν τε Μ 
308 ἥνεκ᾽ ἄρα Μ' ρταεῆκχί5 ριαποί5 : εὖτ᾽ ἄρα δὴ «εῖ. 3509 κορυφῆς, 9 
Τη. 2, Τ᾽ : ἄλλως ἐκ κορυφῆς Νξ, Ἰάετη ΒΔΓΠΕ5 510 ἡ ΜΌΝ 
311 θεαὶ Ρῖτο θεοὶ ΔΤΤΖΟΡ 213 ἐποιήσατο σςοὐά, σοτΥ. Θίερῆ. 
214 ἐμοῖο ΜΤ' 517 λείπει τηδῦᾷ. εα, ΡῬτ.; Ἰασυηδίη 5ίδίὶ. Μαδαιῃῖδε 
αὐτὴ εκ αὐτὸς υὑν. Τ 318 ῥίψ᾽ ανὰ (55. δε) Τ΄ : ῥίψα δὲ χερσὶν 
ν: ἐλοῦσα (55. ὧν) Τ ἔμβαλον Μ εά. Ργτ. Γ' 55.: ἔμβαλεν ςεῖ. 
320 κόμισεν ςοἀά. σοτΥ. ϑίερῇ.: ἐβάστασεν" εἶ δὲ μετὰ τοῦ ἢ ἐπιμε- 
λείας ἠξίωσεν" ὅ αὐτὸς καὶ ἐν τῇ σ ἰλιάδος [395] ἥ μ᾽ ἐσάωσ᾽ ὅτε μ᾽ ἄλγος 
ἀφίι (55. α) τηᾶτρ. 1.1} Π 321 χαρίσασθαι Μ' : χαρίζεσθαι ςεῖ., εἴ, 430 
222 σχέτλια Μ μητίσεαι Μ΄: μήσεαι α Ὁ: ἔτι μήσεαι 2 
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πῶς ἔτλης οἷος τεκέειν γλαυκώπιδ᾽ ᾿Αθήνην; 

οὐκ ἂν ἐγὼ τεκόμην; καὶ σὴ κεκλημένη ἔμπης 
ἃ ͵ ἦα ῥ᾽ ἐν ἀθανάτοισιν οἱ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσι. 325 

ῃ ᾿ “ »» ν , 5.55}: ον 2 ἃ φράζεο νῦν μή τοί τι κακὸν μητίσομ᾽ ὀπίσσω 325 
“ “4 

καὶ νῦν μέν τοι ἐγὼ τεχνήσομαι ὥς κε γένηται 
΄΄“ ΄“ 

παῖς ἐμὸς ὅς κε θεοῖσι μεταπρέποι ἀθανάτοισιν, 
Μ Ν 9) ΄ Ὁ) ὦ Ν ἧ ἍΛΑ: Ια ΘΉΣΤΟΝ ΦΎΕΙΝ ΩΝ οὔτε σὸν αἰσχύνασ᾽ ἱερὸν λέχος οὔτ ἐμὸν αὑτής, 
3 , 3 ὩΣ ΌΝ “ 5 3...}9 Ν “ 

οὐδὲ τοι εἰς εὐνὴν πωλήσομαι, ἀλλ᾽ ἀπὸ σεῖο 

τηλόθεν οὖσα θεοῖσι μετέσσομαι ἀθανάτοισιν. 330 
ἃὰ 2 ΚΠΌ 9 ’ “-“ ,ὔ , 
ὡς εἰποῦσ ἀπονόσφι θεῶν κίε χωομένη περ. 

3 ΖΘ, ἢ, 3 δ ταν ΄“. ’ “ 

αὐτίκ ἔπειτ ἡρᾶτο βοῶπις πότνια ᾿ Ηρη, 
Ν - ϑΟΝ , Ν ἤ “ 

χειρὶ καταπρηνεῖ δ᾽ ἔλασε χθόνα καὶ φάτο μῦθον" 
’ “ “-“ δ, 

κέκλυτε νῦν μοι γαῖα καὶ οὐρανὸς εὐρὺς ὕπερθεν, 
ἴω ὔ - Τιτῆνές τε θεοὶ τοὶ ὑπὸ χθονὶ ναιετάοντες 335 

ῇ “ Τάρταρον ἀμφὶ μέγαν, τῶν ἐξ ἄνδρες τε θεοί τε" 

αὐτοὶ νῦν μευ πάντες ἀκούσατε καὶ δότε παῖδα 
ἰφ 3 νόσφι Διός, μηδέν τι βίην ἐπιδευέα κείνου" 

δ 5 ΄ ἀλλ᾽ ὅ γε φέρτερος ἔστω ὅσον Κρόνου εὐρύοπα Ζεύς. 
ὰ 7 ὡς ἄρα φωνήσασ᾽ ἵμασε χθόνα χειρὶ παχείῃ" 340 
,ὔ 7 “ ΄-- 

κινήθη δ᾽ ἄρα γαῖα φερέσβιος, ἡ δὲ ἰδοῦσα 
, δὶ Ν ΄, 5. Ν ΄ τέρπετο ὃν κατὰ θυμόν, ὀΐετο γὰρ τελέεσθαι. 

2 ᾽’ ἈΝ ΟΣ ’ 9 3) Ν 

ἐκ τούτου δὴ ἔπειτα τελεσφόρον εἰς ἐνιαυτὸν 
᾿ 3 3 5} ἊΝ Ἂ Μ ΄ 

οὔτε ποτ᾿ εἰς εὐνὴν Διὸς ἤλυθε μητιόεντος, 
3, “ 

οὔτε ποτ᾽ εἰς θῶκον πολυδαίδαλον ὡς τὸ πάρος περ 345 
2 ΄“- 

αὐτῷ ἐφεζομένη πυκινὰς φραζέσκετο βουλάς" 

3555 ἢ ρ᾽ ἐν Μ ΤΊ Ππ: ἢ ρ᾽ ἐν ΕΤ: ἥρ᾽ ἐν ̓ : ἤ; ἂρ 5: ἣν Γ πι. 2 Εα. 
ῬΓ. σοΥγ. Μδε 8 α 3258 οπι. σοαά. ργδείεν γ (γρ. Π: γρ. καὶ ἘΤ: 
γρ.- καὶ οὕτως 1.1) : μήτι τοι τηατρ. 1.1 ΠΤ : τοί οὔ. πιᾶγρ.. Εὶ 4326 ἴα Μ, 
καὶ νῦν τοίγαρ  εἅ. ΡΓ. (γάρ τοι ΓῚ : καὶ νῦν μὲν τοὶ γὰρ ἡ ΔΙῸ ἐγὼ 
τεχνήσομαι] ἔγωγ᾽ ἐκθήσομαι Μ 328 αἰσχύνας σοαάα. ρῥγαείευ 2 
331 περ] κῆρ ΒΑΓΠΕ5 335 ΙΔσυπαπΊ Πὶς δἰδίπιε ῬερρηλπΕ 16 Γ 
436 ἔξ 1. 328 μὴ δ᾽ ἀντιβίην Μ 339 ἐστιν. ὅσον Μ᾿: ἢ ὅσσον 
εὐ. ΡΓ.: ἢ πόσσον « 1) (πόσον ϑυῦδοῦ. ς 1): ἦ παρόσον 2: ἔστω σοττεχὶ- 
ΤΉΤ5 : εἴη ΗΠ δου ΠΠῈ ΠῚ 341 55}0]. (επεν. ᾧ 819 ᾿Απολλόδωρος δέ 
φησι περισσὸν τὸ σ παρ᾽ αὐτῷ εἶναι, ὧς παρ᾽ Ὁμήρῳ τὴν φερέσβιον ἢ δ᾽ 
ἐσιδοῦσα Ῥτεαεῖεῦ Μ' οσοὐά. 342 ᾧετο Μ' 3844 οἵ. } Εὶ (εχ ποιποε- 
ΦΙΓΟΠ.) 846 φρα(ζάσκετο “Χ' 1) 
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ΝΑ. 5 “ 

ἀλλ᾽ ἢ γ᾽ ἐν νηοῖσι πολυλλίστοισι μένουσα 
Ἷ Ὁ ς "» “- ’ “ 

τέρπετο οἷς ἱεροῖσι. βοῶπις πότνια ᾿ Πρη. 

ἀλλ᾽ ὅτε δὴ μῆνές τε καὶ ἡμέραι ἐξετελεῦντο 

ἂψ περιτελλομένου ἔτεος καὶ ἐπήλυθον ὧραι, 350 
« 3 κ΄ 3 ΨΜ "“" Ψ 7 ,) ΄- 

ἡ ὃ ἔτεκ᾽ οὔτε θεοῖς ἐναλίγκιον οὔτε βροτοῖσι 

δεινόν τ᾽ ἀργαλέον τε Τυφάονα πῆμα βροτοῖσιν. 

αὐτίκα τόνδε λαβοῦσα βοῶπις πότνια “Ἥρη 

δῶκεν ἔπειτα φέρουσα κακῷ κακόν, ἡ δ᾽ ὑπέδεκτο" 

ὃς κακὰ πόλλ᾽ ἔρδεσκε κατὰ κλυτὰ φῦλ᾽ ἀνθρώπων. 355 
ἃ “" ΨᾺ Τα ἐς 7, ΄ Φ ὃς τῇ γ᾽ ἀντιάσειε, φέρεσκέ μιν αἴσιμον ἦμαρ 

, ΄ ἘΣ 9. “.:.}.»Ὁ " ΘΙ 2 ’ πρίν γέ οἱ ἰὸν ἐφῆκεν ἄναξ ἑκάεργος ᾿Απόλλων 
κ ε Ψ ) ’ὔ 5 ͵ ΄- καρτερόν" ἡ ὃ ὀδύνῃσιν ἐρεχθομένη χαλεπῇσι 

κεῖτο μέγ᾽ ἀσθμαίνουσα κυλινδομένη κατὰ χῶρον. 

θεσπεσίη δ᾽ ἐνοπὴ γένετ᾽ ἄσπετος, ἡ δὲ καθ᾽ ὕλην 360 

πυκνὰ μάλ᾽ ἔνθα καὶ ἔνθα ἑλίσσετο, λεῖπε δὲ θυμὸν 

φοινὸν ἀποπνείουσ᾽, ὁ δ᾽ ἐπηύξατο Φοῖβος ᾿Απόλλων' 
ΕῚ ΄σ- ΄σ' 7 5 νι Ν , 

ἐνταυθοῖ νῦν πύθευ ἐπὶ χθονὶ βωτιανείρῃ, 
35.ῸΝ ’ὔ’ ΄-“- Ἀ 7 ΄σ 

οὐδὲ σύ γε ζωοῖσι κακὸν δήλημα βροτοῖσιν 

ἔσσεαι, οἱ γαίης πολυφόρβου καρπὸν ἔδοντες 3605 
5 ΟΝ {ι μ ς , 
ἐνθάδ᾽ ἀγινήσουσι τεληέσσας ἑκατόμβας, 

οὐδέ τί τοι θάνατόν γε δυσηλεγέ᾽ οὔτε Τυφωεὺς 
5 7 ᾿, ζ ᾽ὔ »} ᾿: ,ὔ 5 »] ΄“- ἀρκέσει οὔτε Χίμαιρα δυσώνυμος, ἀλλὰ σέ γ᾽ αὐτοῦ 

᾽ὔ ΄ 7 ᾿ 5 ’ ς 7 

πύσει γαῖα μέλαινα καὶ ἡλέκτωρ Ὑπερίων. 
ἃ Ν 2 Ὡς φάτ᾽ ἐπευχόμενος, τὴν δὲ σκότος ὄσσε κάλυψε. 379 

Ν ον ᾽ ΄“- ͵ ΦΏΝ Ν 7 5 ἿᾺ τὴν δ᾽ αὐτοῦ κατέπυσ᾽ ἱερὸν μένος ᾿Ηελίοιο" 

ἐξ οὗ νῦν Πυθὼ κικλήσκεται, οἱ δὲ ἄνακτα 

Πύθειον καλέουσιν ἐπώνυμον οὕνεκα κεῖθι 
2 ΄ ΄ Ἷ, 7 »] 7, 2 7 

αὐτοῦ πῦσε πέλωρ μένος ὀξέος ᾿Ηελίοιο. 

347 πολυκλίστοισι Νί : πολνυαλίστοισι ΔΊ, εἴ. Τ)επη. 28 349 μῆνες 
Μ΄: νύκτες ςεί, 350 ἐπιτελλομένου Μ' 351 ἐναλίγγιον 2 
352 τυφῶνα πῆμα θεοῖσιν Νῖ 356 τώγ᾽ Μ' αἴσιον 2 357 ἢϊς 
Πηϊαγ 5 358 χαλεπῆσι 2 Μ ςοτΓ. : -οἵσι ςείΐ. 365 πουλυβοτείρη 
Αἱ 364 δήλομα 1.1 366 ἀδινήσουσι ᾿ (ρταείεγ Ν εἰ 15 "Ρ Κ155.) 
367 δυσκλεέ Μ τυφωνεύς ΝΜ 370 ὄσσ᾽ ἐκάλυψε Μ 371 ἵμερον 
ςοαά, οοΥτ. (δβϑδαροη “ἰερ. ἱερ.᾽, Ματγίϊη 373 πύθιον ςοαά, (ΟΥ̓́Τ. 
ΒΑΓΩ65 374 αὐτοῦς Ο πέλας Μ 
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ΝΝ 2505. ΙΝ ἣν ἍΠΠ ΙΝ Ν - 3 , 
Καὶ τότ᾽ ἂρ ἐγνω ἥσιν ἐνὶ φρεσὶ Φοῖβος ᾿Απόλλων 375 

Θ᾿ ’ , ΄ 5 

οὕνεκά μιν κρήνη καλλίρροος ἐξαπάφησε" 

βῆ δ᾽ ἐπὶ ᾿Τελφούσῃ κοχολωμένος, αἶψα δ᾽ ἵκανε" 
“-“ Ν ΤΟ ΟΝ, 3 3. δὰ », Α “ Υ̓ 

στῆ δὲ μαλ᾽ ἄγχ᾽ αὑτῆς καί μιν πρὸς μῦθον ἔειπε" 

Τελφοῦσ᾽, οὐκ ἄρ᾽ ἔμελλες ἐμὸν νόον ἐξαπαφοῦσα 
“ Υ » το) Ν ΄ ᾽ὔ “, - 

χῶρον ἐχουσ᾽ ἐρατὸν προρέειν καλλίρροον ὕδωρ. 380 
5 Ι ἊΝ ἌΝ Ὸ Ν ’ “ 5.ὼΝἝ. Ν » 

ἐνθάδε δὴ καὶ ἐμὸν κλέος ἔσσεται, οὐδὲ σὸν οἴης. 

Ἢ καὶ ἐπὶ ῥίον ὧσεν ἄναξ ἑκάεργος ᾿Απόλλων 
πέτρῃσι προχυτῆσιν, ἀπέκρυψεν δὲ ῥέεθρα, 

Ν Ν 7 3 νὴ 9 μὰ -“. Ἂ 

καὶ βωμὸν ποιήσατ᾽ ἐν ἀλσεῖΐ δενδρήεντι 

ἄγχι μάλα κρήνης καλλιρρόου" ἔνθα δ᾽ ἄνακτι 385 
Ι 2 ’ὔ ,ὔ 2 ’ 

πάντες ἐπίκλησιν ᾿Γελφουσίῳ εὐχετόωνται 

οὕνεκα Τελφούσης ἱερῆς ἤσχυνε ῥέεθρα 115 ΠΕΡ ΠΧ ΡΤ ε εευ ρα: 
Ν ’ Ν Ν “ 

Καὶ τότε δὴ κατὰ θυμὸν ἐφράζετο Φοῖβος ᾿Απόλλων 

οὕς τινας ἀνθρώπους ὀργιόνας εἰσαγάγοιτο 

οἑἱ θεραπεύσονται Πυθοῖ ἔνι πετρηέσσῃ" 370 

ταῦτ᾽ ἄρα ὁρμαίνων ἐνόησ᾽ ἐπὶ οἴνοπι πόντῳ 

νῆα θοήν: ἐν δ᾽ ἄνδρες ἔσαν πολέες τε καὶ ἐσθλοί, 

Κρῆτες ἀπὸ Κνωσοῦ Μινωΐου, οἵ ῥά τ᾽ ἄνακτι 
ε ’ ε ον ΄ , 

ἱερά τε ῥέζυσι καὶ ἀγγέλλουσι θέμιστας 
,, 2 ΄ ΄ δ“ » 

Φοίβου ᾿Απόλλωνος χρυσαόρου, ὅττι κεν εἴπῃ 305 
ων, »] Ι͂ Ι͂ Ὁ“ - 

χρείων ἐκ δαφνὴης γυάλων ὕπο ]αρνησοῖο. 

οἱ μὲν ἐπὶ πρῆξιν καὶ χρήματα νηὶ μελαίνῃ 

ἐς Πύλον ἠμαθόεντα [ΠΙυλοιγενέας τ᾽ ἀνθρώπους 
ἔπλεον" αὐτὰρ ὃ τοῖσι συνήνετο Φοῖβος ᾿Απόλλων" 

ἐν πόντῳ δ᾽ ἐπόρουσε δέμας δελφῖνι ἐοικὼς 490 
δι -“ Ν “ , , ’ μι 

νηΐ θοῇ, καὶ κεῖτο πέλωρ μέγα τε δεινὸν τε 
“- 39. Ὁ ἿΝ: Ν ς , ἊΝ 

τῶν δ᾽ ὅς τις κατὰ θυμὸν ἐπιφράσσαιτο νοῆσαι 

3877 κεχολωμένοι 1.1}: -ον Ἐὶ 582 ἤἦσεν ΕΤ 386 τελφούσιον 
(355. ὦ) Γ' 380 ὀργίοτας Ε Τ (-οτ- σοτΓ. ἔογί. εχ -ων-ὴ : ὀργίονας 
σαί. 891 ἴσως λείπει στίχος εἷς Μ' τπᾶτξ. ταῦτ᾽ ἄρ᾽ ἅμ᾽ 1.π6- 
νυ] ς ἢ ᾿Π 802 ἠμαθόην ςσοἀά. σοΥΓ. ΜΊ τηΔη. τες. (νηβαθόην, ν Ρταε- 
ἤχο) Γ τηᾶγρ. εα. ῥγ. ἔνθ᾽ Μ 393 κνώσσου  Ε Μ' : κνωσσοῦ ςεῖΐ. 
σΟΥΓ, Βαιυμηειβίεῦ 394 ῥέζουσι ἘΤ : ῥέξ- σεΐ. ἀγγελέουσι 2 
γρ. Ν2 398 πυληγενέας σοαἀ4. σοττ. ΕἾΟΚ, οὗ. Β 54 402 οὔτις Μ, Τ' 
τη8ΓΡ. ἐπιφράσσαιτο 9: ἐπιφράσσατο 5ειῖι ἐπεφράσ(σ)ατο εςεί. 
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5 ᾽7ὔ , Ν 7.. “ 

πάντοσ᾽ ἀνασσείασκε, τίνασσε δὲ νήϊα δοῦρα. 
« δ᾽ 7 5. ἃ δ, ᾿ ; 

οἵ δ᾽ ἀκέων ἐνὶ νηΐ καθήατο δειμαίνοντες, 

οὐδ᾽ οἵ γ᾽ ὅπλ᾽ ἔλυον κοίλην ἀνὰ νῆα μέλαιναν, 405 
οὐδ᾽ ἔλυον λαῖφος νηὸς κυανοπρώροιο" 
3 » τις Ν ᾽ Ἧ; “΄ι 

ἀλλ᾽ ὡς τὰ πρώτιστα κατεστήσαντο βοεῦσιν 
ἃ Ν Ν Ν ’ ’, δ ὡς ἔπλεον" κραιπνὸς δὲ νότος κατόπισθεν ἔγειρε 

νῆα θοήν' πρῶτον δὲ παρημείβοντο Μάλειαν, 

πὰρ δὲ Λακωνίδα γαῖαν ἁλιστέφανον πτολίεθρον 4το 

ἷξον καὶ χῶρον τερψιμβρότου ᾿Ηελίοιο 
Ταίναρον, ἔνθα τε μῆλα βαθύτριχα βόσκεται αἰεὶ 
9 ᾽ὔὕ » δ 9. 1.3 ΚΑ “ 

Ηελίοιο ἄνακτος, ἔχει δ᾽ ἐπιτερπέα χῶρον. 

οἱ μὲν ἄρ᾽ ἔνθ᾽ ἔθελον νῆα σχεῖν ἠδ᾽ ἀποβάντες 
,ὔ “ ἌΣ 5, “-“ 9.5. ) ἾΣ φράσσασθαι μέγα θαῦμα καὶ ὀφθαλμοῖσιν ἰδέσθαι 415 

2 ἐκ Ν -" 7 ’ 

εἰ μενέει νηὸς γλαφυρῆς δαπέδοισι πέλωρον, 
δ 2 Ω 5»... εἴ « 3 Ν 3 ᾽ὔ 
ἢ εἰς οἱὸμ᾽ ἅλιον πολυΐχθυον ἀμφὶς ὀρούσει" 
- ᾿] 9 ,ὔ 2 ’ὔ͵ “ Ψ 7 

ἀλλ᾽ οὐ πηδαλίοισιν ἐπείθετο νηῦς εὐεργῆς, 
3 ἯΝ Ν ’ Ψ δ 

ἀλλὰ παρὲκ [Πελοπόννησον πίειραν ἐχουσα 

ἤν ὁδόν, πνοιῇ δὲ ἄναξ ἑκάεργος ᾿Απόλλων 420 
.“. 7 

ῥηϊδίως ἴθυν᾽" ἡ δὲ πρήσσουσα κέλευθον 
3 ’ὔ [“ ΝΗ ἣ οἱ ἊΝ 

Αρήνην ἵκανε καὶ ᾿Αργυφέην ἐρατεινὴν 

καὶ Θρύον ᾿Αλφειοῖο πόρον καὶ ἐΐκτιτον Αἷπυ 

καὶ Πύλον ἠμαθόεντα Πυλοιγενέας τ᾽ ἀνθρώπους" 

βῆ δὲ παρὰ κρουνοὺς καὶ Χαλκίδα καὶ παρὰ Δύμην 425 

ἠδὲ παρ᾽ Ἤλιδα δῖαν ὅθι κρατέουσιν ᾿Επειοί: 

403 πάντοσ᾽ ῥ᾽ : πάντοθ᾽ ςεί. ἀνασσείασκε Μ Τ᾽ : ἀνασ(σ)είσασκε 
σε: δουρός Μ 404 καθείατο σοαά. 406 τί Μ: οὐδὲ λύον 
ςεί, 407 πρώτιστα Μ΄ : πρῶτα εείΐ. : οἷ τὰ πρῶτα εα. Ρτ. 4ο8 ἔπει- 
γε Βπμηκεη, 5εά οἴ, Ἡετγοά. νῖϊ. 49 ΔΡ. Ἐποά. 1. 666, τ159, 111. 295 
Απίῃ. Ῥβ]. νὶ. 21. 12 Ουἰπέϊι5 ΘΙΏΓΠΘΕΙΙ5 ΙΧ. 271 4το Ἕλος τ᾽ 
ἔφαλον Ρ΄Υο ἁλιστέφανον Μας(Π18Ε 4τ6 οπ. 41τη ἀμφὶς] αὖθις 
ῬΙΘΥβΟη 420 ἤν Μ: ἦεν ςεί. πνοιὴν Μ 423 ἐὔΐκτιτον Μ' 
Τ' ΠιαΓΡ.: ἐυκτίμενον, ἐυκτίσμενον «οεί., οἴ. Β 592 Οἰϊηΐ. ΘΙΊνΓΠ, ΧΙ. ΟἹ 
αἷπυ ΜΟΤἾ πηᾶῦρ.: αἴπὺ {1 : αἰπύ εἰ. 424 πυληγενέας ςοἀά4.: πολυ- 
γενέας εά. ΡΥ. οἴ. 308. Ι46πὶ ἔεγε εν παγγαὶ 5.651 ἢ, ἔτ, 44 425 ο295 
βὰν δὲ παρὰ κρουνοὺς καὶ χαλκίδα καλλιρέεθρον ἴῃ εοα 4. Οάγγ55αδα ΟΠ15511ΠῚ 
οἷ(. ϑίγαθο 350, 447 (εἰ πὶς αυϊάετη πετρήεσσαν ε Β 640 ἴοτγί. ρΡεα(1Π1) 
426 Ξ-Ἠ ο298 
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εὔτε Φερὰς ἐπέβαλλεν ἀγαλλομένη Διὸς οὔρῳ 
’, ΕΕΥΩΝ ΄ 3 “ 3. ΦΙΛΊΑΝ , 

καί σφιν ὑπὲκ νεφέων ᾿Ιθάκης τ΄ ὄρος αἶπυ πέφαντο, 

Δουλίχιόν τε Σάμη τε καὶ ὑλήεσσα Ζάκυνθος. 

ἀλλ᾽ ὅτε δὴ Πελοπόννησον παρενίσατο πᾶσαν, 43ο 
ΧΝ Ν 9 Ν ,ὔ , ’ 5 ν καὶ δὴ ἐπὶ Κρίσης κατεφαίνετο κόλπος ἀπείρων 

“ Ν , ,ὔ 3) (ἡ ὅς τε διὲκ Πελοπόννησον πίειραν ἐέργει, 

ἦλθ’ ἄνεμος ζέφυρος μέγας αἴθριος ἐκ Διὸς αἴσης 
λάβρος ἐπαιγίζων ἐξ αἰθέρος, ὄφρα τάχιστα 

νηῦς ἀνύσειε θέουσα θαλάσσης ἁλμυρὸν ὕδωρ. 435 
"᾿ ἌΝ, Ν κι ΟΝ ΟΣ ΝΣ ’, 

ἄψορροι δὴ ἔπειτα πρὸς ἠῶ τ᾽ ἠέλιόν τε 

ἔπλεον, ἡγεμόνευε δ᾽ ἄναξ Διὸς υἱὸς ᾿Απόλλων" 

ἷξον δ᾽ ἐς Κρίσην εὐδείελον ἀμπελόεσσαν 
3 [,. 5) ς 3. 5 » Μ ΄, “ 

ἐς λιμέν, ἢ δ᾽ ἀμάθοισιν ἐχρίμψατο ποντοπόρος νηῦς. 

ἔνθ᾽ ἐκ νηὸς ὄρουσεν ἄναξ ἑκάεργος ᾿Απόλλων 449 
3 3 ’ ,ὔ Υ ΄“ 3. Ὁ Ν Ν 

ἀστέρι εἰδόμενος μέσῳ ἡματι" τοῦ ὃ ἀπὸ πολλαὶ 
΄ Ζν , 85... 9 Σ ν ἣν 

σπινθαρίδες πωτῶντο, σέλας δ᾽ εἰς οὐρανὸν ἵκεν" 
3; ἌΝ , Ν ( 6) ὔ 

ἐς δ᾽ ἄδυτον κατέδυσε διὰ τριπόδων ἐριτίμων. 

ἔνθ᾽ ἄρ᾽ ὅ γε φλόγα δαῖε πιφαυσκόμενος τὰ ἃ κῆλα, 

πᾶσαν δὲ Κρίσην κάτεχεν σέλας" αἱ δ᾽ ὀλόλυξαν 415 
Κρισαίων ἄλοχοι καλλίζωνοί τε θύγατρες 

΄ὔ ς Ν ς ΄ν , Ν μ “ 3. Ι 

Φοίβου υπὸ ριπῆς" μέγα γὰρ δέος ἐμβαλ᾽ ἑκάστῳ. 
“ 2 ΟΠ ΟΝ 3 ΤΟΝ, “ , 3... ἃ (Ων “ 
ἔνθεν δ᾽ αὖτ ἐπὶ νῆα νόημ᾽ ὡς ἄλτο πέτεσθαι 
3 , ϑον Ἢ 3 “- “ 

ἀνέρι εἰδόμενος αἰζηῷ τε κρατερῷ τε 
΄ὔ , 2 ΄ Ὁ ὦ "᾽ πρωθήβῃ, χαίτῃς εἰλυμένος εὐρέας ὦμους" 450 

427 φέρας Μ: φερᾶς 1. ἡ δὲ φερὰς ἐπέβαλλεν ἐπειγομένη Διὸς οὔρῳ 
ο 297 (ἀγαλλομένη οἰζ. ϑίταθο 350): Ὁ] φεαῖς (5ειι φεὰς) 65. ΑΥΙδίαγοι5, 
οἴ, εἰ ΚΒίδη. δρ. ϑίερῃ. ΒνΖ. ἴῃ ᾿Αρτεμίτα 428 πέφανται Μ: 
πέφαντο ΠΟΥ. ΕΧ πέφανται Μοη. : πέφαντο ςεΐ. 429 Ξ- α 246ι 24 
π᾿ 123 430 παρενίσατο ΝΜ : παρενίσσετο «ςεΐ. 431 ἐπὶ ΜΊ- 
ἐπεὶ εεί. κρίσης Μ : κρίσσης εεί. 436 ἄψορρον ΝΜ, εἴ, Ω 330 Ηε5. 
ΤΠεορ. όξο 438 κρίσσην Ρταείεγ Μ οοαά,., τέεπὶ 445 439 ἐς 
λιμένος δ᾽ ἀμάθοισιν Μ: ἐλλιμέν᾽ Ε 441: ἤματι μέσω (55. β, α) 
ΪὉ 1 442 πώτοντο Μ' ἧκεν Πσοα44, σΟΥΓ. ΒΑΓΠΕ5 443 κατέ- 
δυσσε ,Χ εα. ρΡγΓ. ἴαχεν ἐξ ἀδύτοιο διὰ τριπόδων ἐριτίμων Δτ. Εα. 
ΙοΙ6 444 ἐν δ᾽ ςοα(. σοΥΓ. Η ΕΥΠΊΔΠη φλόγ᾽ ἔδαιε Ργδείετ αὶ Μ 
ςοὐά. πιφασκόμενος ΤΝΤΕ 1.1: ἐπιφ. Π 445 κρίσιν ΝΜ : κρίσσην 
ςεΐ, 446 κρισ(σ)αγῶν να]ρδ.: κρισσαίων ΝΖ (δβαῦβθοη : -σ- Ηετγ- 
8 ΠΠ 447 εἷλεν ἕκαστον Χ 450 χαίτη Τ' οοΥ.,) Εα. ΡΓ. 
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’ Ϊ Μ ’ 7 
καί σφεας φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 

ὦ ξεῖνοι τίνες ἐστέ; πόθεν πλεῖθ᾽ ὑγρὰ κέλευθα; 

ἤ τι κατὰ πρῆξιν, ἢ μαψιδίως ἀλάλησθε 
ο “᾿ “ «ς ἈΝ 4 7 - 5 ’ὔ 

οἷα τε ληϊστηρες ὑπεὶρ ἅλα, τοί τ ἁλόοωνται 

ψυχὰς παρθέμενοι κακὸν ἀλλοδαποῖσι φέροντες; 455 
ζ 2 “ Ὁ ν 4 ον δι 59 ἃ “ τίφθ᾽ οὕτως ἧσθον τετιηότες, οὐδ᾽ ἐπὶ γαῖαν 

ἔκβητ᾽, οὐδὲ καθ᾽ ὅπλα μελαίνης νηὸς ἔθεσθε; 
4 7 ’ὔ “ 5 “ Ξ , 

αὕτη μέν γε δίκη πέλει ἀνδρῶν ἀλφηστάων 

ὁππόταν ἐκ πόντοιο ποτὶ χθονὶ νηὶ μελαίνῃ 

ἔλθωσιν καμάτῳ ἀδηκότες, αὐτίκα δέ σφεας 46ο 

σίτοιο γλυκεροῖο περὶ φρένας ἵμερος αἱρεῖ. 
ὰ , ὡς φάτο καί σφιν θάρσος ἐνὶ στήθεσσιν ἔθηκε. 

“ Ν 5 ’ “ Ψ Ν 5 Ἂ Υ] 

τὸν καὶ ἀμειβόμενος Κρητῶν ἀγὸς ἀντίον ηὔδα" 

ξεῖν᾽, ἐπεὶ οὐ μὲν γάρ τι καταθνητοῖσιν ἔοικας, 
Ἃ “- 

οὐ δέμας οὐδὲ φυήν, ἀλλ᾽ ἀθανάτοισι θεοῖσιν, 465 

οὖλέ τε καὶ μέγα χαῖρε, θεοὶ δέ τοι ὄλβια δοῖεν. 
ἥ ΕΣ 5 ’ ς 7] » 3 33. δῷ. α καί μοι τοῦτ᾽ ἀγόρευσον ἐτήτυμον ὄφρ᾽ εὖ εἰδῶ" 

γ΄ ΄π [ τίς δῆμος; τίς γαῖα; τίνες βροτοὶ ἐγγεγάασιν; 
" Ν, 7 3 “ , “ 
ἄλλῃ γὰρ φρονέοντες ἐπεπλέομεν μέγα λαῖτμα 

΄ ΩΣ εἰς Πύλον ἐκ Κρήτης, ἔνθεν γένος εὐχόμεθ᾽ εἶναι: 479 
“ 2, ἫΝ ΜΕ 2, 

νῦν δ᾽ ὧδε ξὺν νηὶ κατήλθομεν οὔ τι ἑκόντες 

νόστου ἱέμενοι ἄλλην ὁδὸν ἄλλα κέλευθα" 

ἀλλά τις ἀθανάτων δεῦρ᾽ ἤγαγεν οὐκ ἐθέλοντας. 

Τοὺς δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη ἑκάεργος ᾿Απόλλων" 

ξεῖνοι, τοὶ Κνωσὸν πολυδένδρεον ἀμφινέμεσθε 475 
Ἁ ’ὔ 5 -ς “ 5 5) Δ᾽ ς ’, “5 3 τὸ πρίν, ἀτὰρ νῦν οὐκ ἔθ᾽ ὑπότροποι αὖθις ἔσεσθε 

Υγ ’ 5 Ν Ν 7 ἿΝ [ ἔς τε πόλιν ἐρατὴν καὶ δώματα καλὰ ἕκαστος 
ἔς τε φίλας ἀλόχους, ἀλλ᾽ ἐνθάδε πίονα νηὸν 

ἕξετ᾽ ἐμὸν πολλοῖσι τετιμένον ἀνθρώποισιν" 
") 3, ον 

εἰμὶ δ᾽ ἐγὼ Διὸς υἱός, ᾿Απόλλων δ᾽ εὔχομαι εἶναι, 480 
- 7 

ὑμέας δ᾽ ἤγαγον ἐνθάδ᾽ ὑπὲρ μέγα λαῖτμα θαλάσσης 

452 πόθεν ἐστὲ οο(4., τίνες Τ' 55.,) εἄ. ρΓ.; οἴ, Ῥεπ, 41ττ, Μεῦς. 453 
459 ἐπὶ Μ 460 σφας 2 466 γάρ τοι ἘΤ 468 ἐκγεγάασιν 
10 τΊ, σοσγ. ΠΡ Ὲη 4175 κνωσσὸν 110 τ] 479 ἐμὺν λλοῖσι 1.Ὁπ: 
καλλοῖσι ἘΤ 
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οὔ τι κακὰ φρονέων, ἀλλ᾽ ἐνθάδε πίονα νηὸν 
ΩΣ 9. ΠΤᾺ “ ῇ ’, 3 ’ 
ἕξετ᾽ ἐμὸν πᾶσιν μάλα τίμιον ἀνθρώποισι, 

’ ΡΠ) Ἥ 99 7 “ “.» 
βουλὰς τ᾽ ἀθανάτων εἰδήσετε, τῶν ἰότητι 

ΜΕΝ “2 Ἶ Ν δ ἵ 

αἰεὶ τιμήσεσθε διαμπερὲς ἤματα πάντα. 485 
) 5) τ 3. χε “Ὁ ΦΌΒΟΝ »» ,ὔ 
ἀλλ᾽ ἄγεθ᾽ ὡς ἂν ἐγὼ εἴπω πείθεσθε ταἀχιστα" 
ε » Ν “ ,ἦ , 

ἱστία μὲν πρῶτον κάθετον λύσαντε βοείας, 
“ 3.09 7, Ν ΡΣ πὰς ἈΝ ΟΎΒΥ ἮΝ ΤΡ ΄, 3 ΄, 

νῆα δ᾽ ἔπειτα θοὴν ἀν᾽ ἐπ᾽ ἡπείρου ἐρύσασθε, 
2 Ν 2. οἵ ἌΝ .5, δ 5. 
ἐκ δὲ κτήμαθ ἕλεσθε καὶ ἔντεα νηὸς ἐϊσης, 

“- , 

καὶ βωμὸν ποιήσατ᾽ ἐπὶ ῥηγμῖνι θαλάσσης, 499 
“ 2 ᾽ 2 { ». ὩΣ Ν, ’ὔ 

πῦρ ἐπικαίοντες ἐπί τ᾽ ἄλφιτα λευκὰ θύοντες" 

εὔχεσθαι δὴ ἔπειτα παριστάμενοι περὶ βωμόν. 
4 “ 7... 

ὡς μὲν ἐγὼ τὸ πρῶτον ἐν ἠεροειδεϊ πόντῳ 

εἰδόμενος δελφῖνι θοῆς ἐπὶ νηὸς ὄρουσα, 

ὡς ἐμοὶ εὔχεσθαι δελφινίῳ: αὐτὰρ ὁ βωμὸς 493 
Σ  ΞΡΔΝ , Δ ’ Υ̓ ϑυ τ, 

αὐτὸς δέλφειος καὶ ἐπόψιος ἔσσεται αἰεί. 
“ ιν ϑὺ Ὑ 3, 03}. [5 - Ν »- “π δειπνῆσαί τ ἂρ ἔπειτα θοῇ παρὰ νηὶ μελαίνῃ, 

“ ’ 9. ς 7 

καὶ σπεῖσαι μακάρεσσι θεοῖς οἱ ᾿᾽Ολυμπον ἔχουσιν. 
ΦΉΘΟΝΝ. 9 Ν Ἅὦ ,ὔ 3 “ Ὁ 

αὐτὰρ ἐπὴν σίτοιο μελίφρονος ἐξ ἔρον ἧσθε, 
Ν ’ὔ Ἀπ ΣΟΊ ῸΣ Ν Ἀν» “2 ϑ 

ἐρχεσθαί θ᾽ ἀμ ἐμοὶ καὶ ἰηπαιῆον ἀείδειν 500 
ΡῚ Ὡ“ “ αὐ δ. τ “ ’ 

εἰς ὅ κε χῶρον ἵκησθον ἵν᾽ ἕξετε πίονα νηόν. 
ἃἁ 5 “ Ὡς ἔφαθ᾽" οἱ δ᾽ ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδ᾽ ἐπίθοντο. 

(9 γι ὡνΝ “ 7 “ Ν ’ὔ 

ἱστία μὲν πρῶτον κάθεσαν, λῦσαν δὲ βοείας, 
« Ν η) ςε κ ’ ε , 

ἱστὸν ὃ ἱστοδόκῃ πέλασαν προτόνοισιν ὑφέντες, 

ἐκ δὲ καὶ αὐτοὶ βαῖνον ἐπὶ ῥηγμῖνι θαλάσσης, 505 
9 ϑ Ν. » Ν Ν ΟΥΣ ὩΣ ἕο Δ ΝΣ γα 

ἐκ δ᾽ ἁλὸς ἤπειρον δὲ θοὴν ἀνὰ νῆ ἐρύσαντο 
ς αν ΎΣΝΗΝ ’ Ν 5.ϑΜ ὦ Ν ῇ 
ὑψοῦ ἐπὶ ψαμάθοις, παρὰ δ᾽ ἕρματα μακρὰ τάνυσσαν, 

Ν δ “᾿ 

καὶ βωμὸν ποίησαν ἐπὶ ῥηγμῖνι θαλάσσης" 
“ 3 

πῦρ δ᾽ ἐπικαίοντες ἐπί τ᾽ ἄλφιτα λευκὰ θύοντες 
ΒΩ 3 ε Ψ Ὗ ΙᾺ Ν ’ 

εὐὔχονθ᾽ ὡς ἐκέλευε παριστάμενοι περὶ βωμόν. 510 
’ Υ̓ 3 Ὁ“ “ Ν ἀλο , δόρπον ἔπειθ᾽ εἵλοντο θοῇ παρὰ νηὶ μελαίνῃ, 

488 θοὴν ἐπὶ ἠπείρου ςοἀά. (ἐπ᾿ ἢπ- Μ' ΤῊ σοττγ. ΑρδΓ οἱ. σοῦ 401 ἐπι- 
καίοντέ Υ ΜΡΓΟ 496 δελφίνιος Μ : δέλφιος ΑΌΟΡΟ 5ΟΙ1 εἰς 
ὅτε Μ δοβ βῆσαν Μ 507 περὶ δ᾽ ἕργματα Μ' 51Ο περὶ Π 
τῇδ γΡ. Ετσπαβίϊ : παρὰ ςεΐ., οἷ, 492 
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ΕΙΣ ΑΠΟΛΛΩ͂ΝΑ 

καὶ σπεῖσαν μακάρεσσι θεοῖς οἱ "ολυμπον ἔχουσιν. 
ὍΟῸΝ 3 ἂν ’ ἌΝ ’ὔ 2 Υ̓͂ 4 

αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο 

βάν ῥ᾽ ἴμεν" ἦρχε δ᾽ ἄρα σφιν ἄναξ Διὸς υἱὸς ᾿Απόλλων 
’ 4 9 », Υ̓͂ Ὁ) ἊΝ 4 

φόρμιγγ᾽ ἐν χείρεσσιν ἔχων ἐρατὸν κιθαρίζων 515 

καλὰ καὶ ὕψι βιβάς" οἱ δὲ ῥήσσοντες ἕποντο 

Κρῆτες πρὸς Πυθὼ καὶ ἰηπαιήον᾽ ἄειδον, 

οἷοί τε Κρητῶν παιήονες οἷσί τε Μοῦσα 
5 4 Υ Ν ,ὔ 3 Ψ 
ἐν στήθεσσιν ἔθηκε θεὰ μελίγηρυν ἀοιδὴν. 

ἄκμητοι δὲ λόφον προσέβαν ποσίν, αἷψα δ᾽ ἵκοντο 520 

Παρνησὸν καὶ χῶρον ἐπήρατον ἔνθ᾽ ἄρ᾽ ἔμελλεν 

οἰκήσειν πολλοῖσι τετιμένος ἀνθρώποισι" 

δεῖξε δ᾽ ἄγων ἄδυτον ζάθεον καὶ πίονα νηόν. 
“ 0.9 ’ὔ Ἁ ΞΕ ῸΝ ’ὔ ’ὔ 

τῶν ὃ ὠρίνετο θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι φίλοισι" 
Ἀ Ἂ,..5 ’ “ 3 ον 3 ’, ΕΝ 

τὸν καὶ ἀνειρόμενος Κρητῶν ἀγὸς ἀντίον ηὔδα" 525 
ον 4}... 05 Ν Ν “ ,ὔὕ Ν 7, » 
ὦ ἂν ἐπεὶ δὴ τῆλε φίλων καὶ πατρίδος αἰης 

ΝΜ Ὡ [οὶ “ ΄, ΨΚ “ 
ἤγαγες" οὕτω που τῷ σῷ φίλον ἔπλετο θυμῷ: 

“ Ν “-“ ’ ’, ͵ 3 

πῶς καὶ νῦν βιόμεσθα; τό σε φράζεσθαι ἄνωγμεν. 
ΝΜ ’ 6 ΦΠΔ5 ὔ ἌΜε1..3 2 7 

οὔτε τρυγηφόρος ἧδε γ᾽ ἐπήρατος οὔτ εὑλείμων, 
[χ4 0.9 »)} 3 “3 ἵ ΣΑΣ ἈΝ. ὙΠΟ 3 “ 

Ος Τὶ ἀπο τ εὑ ζώειν και ἀμ ἀνθρώποισιν ὀπηδεῖν. 530 

Τοὺς δ᾽ ἐπιμειδήσας προσέφη Διὸς υἱὸς ᾿Απόλλων" 
Ψ 3 7 ἃ Ν “-“ 

νήπιοι ἄνθρωποι δυστλήμονες οἱ μελεδῶνας 
᾽ὔὕ 9. 55 Υ ’ Ν ’ὔ “ 

βούλεσθ᾽ ἀργαλέους τε πόνους καὶ στείνεα θυμῷ" 
Γον ἜΙ Υ̓͂ » 3. ὑπ} ἌΝ ΡΟΝ Ν 7ὔ 

ῥηΐδιον ἔπος ὕμμ᾽ ἐρέω καὶ ἐπὶ φρεσὶ θήσω. 

δεξιτερῇ μάλ᾽ ἕκαστος ἔχων ἐν χειρὶ μάχαιραν 535 ΡΜ Χ χειρὶ μάχαιρ 
, ἌΝ, “ Ν 3... ἂν, , 

σφάζειν αἰεὶ μῆλα" τὰ δ᾽ ἄφθονα πάντα παρέσται, 
“ἤ 3) ἤᾷ 3.59 , Ν ΑΝ ΉΘ.Ν 09. ’ 

ὅσσα ἐμοί κ᾽ ἀγάγωσι περικλυτὰ φῦλ᾽ ἀνθρώπων" 

νηὸν δὲ προφύλαχθε, δέδεχθε δὲ φῦλ᾽ ἀνθρώπων 

515 ἐρατὸν Μ, Βεαῦπεβ: ἔχων ατὸν ἘΤ΄: ἔχω ατὸν 1.1Π: ἀγατὸν Ὁ εὐ. 
ΡΥ. : χρυσῆν ῥ : χαρίεν Αἰῃεη. 22 Ο (Ὅμηρος ἢ τῶν μηριδῶν τις ἐν τῷ εἰς 
᾿Απόλλωνα ὕμνῳ φησὶν [514 ᾿Απόλλων---5τ1τ6 βιβά5] ))͵ 516 ῥήσσοντες 
ΜΡ: φρίσσοντες εεϊ. 522 τετιμημένος ΜΙ ΑΥΤΓ 523 ἄδυτον 
ζάθεον ν γὙρ. Ν2: αὐτοῦ δάπεδον «ςεί. 525 τῶν «“ Εα. ΡΓ. ; τὸν ςεΐ. 
(ει 2) 530 τ᾽ εὖ] τίνας τὰν. Τ᾽ 55. 532 μελεδώνας 1 Π 
534 ῥηιδίως Μ 586 μᾶλα 9) (μάλα Β Γ) 537 ὅσσα] αἰὲν Μ ὅσσ᾽ 
ἅμ᾽ ἐμοί κ᾽ Τά νυνὶ ἢ 538 οἠἹ. 2 Μ (εχ ποπιοεοΐε].) νηὸν δὲ ΠΙρεπ: 
τε ςοαά. 
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2 ΘΙ 5 , ΝΒ Ν 52.7 
ἐνθαδ᾽ ἀγειρομένων καὶ ἐμὴν ἰθύν τε μάλιστα 

") .«Λ 3 " 2. 4 

ηξ τι τηὕσιον ἐπος ἐσσεται ἢξ τι ἐργον, 510 
ὰ “- 

ὕβρις θ᾽, ἣ θέμις ἐστὶ καταθνητῶν ἀνθρώπων, 
᾿Ὰ " 5» αν [ 4) 2) ἄλλοι ἔπειθ᾽ ὑμῖν σημάντορες ἄνδρες ἔσονται, 

“ {41}. ΠῸΣ 7 ρὲ 

τῶν ὑπ ἀναγκαίῃ δεδμήσεσθ᾽ ματα πάντα. 

εἴρηταί τοι πάντα, σὺ δὲ φρεσὶ σῇσι φύλαξαι. 
- “ ἱ 

Καὶ σὺ μὲν οὕτω χαῖρε Διὸς καὶ Λητοῦς υἱέ" 545 
ολ τὡς 5 ΝΣ Ν. “ ΔΥΌ 4 3 »} ζοὰ 

αὐτὰρ ἐγὼ καὶ σεῖο καὶ ἄλλης μνήσομ, ἀοιδῆς. 

Ιν. Εἰς “Ῥρμὴν 

Ἑρμῆν ὕμνει Μοῦσα Διὸς καὶ Μαιάδος υἱόν, 
Κυλλήνης μεδέοντα καὶ ᾿Αρκαδίης πολυμήλου, 
" 2 [ 5 ᾽’ δ [ “ ἄγγελον ἀθανάτων ἐριούνιον, ὃν τέκε Μαῖα 

νύμφη ἐὐπλόκαμος Διὸς ἐν φιλότητι μιγεῖσα 

αἰδοίη" μακάρων δὲ θεῶν ἠλεύαθ᾽ ὅμιλον 5 
" Υ̓ ὔ » , ’ὔ 
ἄντρον ἔσω ναίουσα παλίσκιον, ἔνθα Κρονίων 

νύμφῃ ἐὐπλοκάμῳ μισγέσκετο νυκτὸς ἀμολγῷ, 
ὄφρα κατὰ γλυκὺς ὕπνος ἔχοι λευκώλενον “Ἥρην, 

λήθων ἀθανάτους τε θεοὺς θνητούς τ᾽ ἀνθρώπους. 

ἀλλ᾽ ὅτε δὴ μεγάλοιο Διὸς νόος ἐξετελεῖτο, 1ο 
“- 3. ΕἸ, ΄ Ν 9 9 , τῇ δ᾽ ἤδη δέκατος μεὶς οὐρανῷ ἐστήρικτο, 

εἴς τε φόως ἄγαγεν, ἀρίσημά τε ἔργα τέτυκτο" 
΄-“ 4 

καὶ τότ᾽ ἐγείνατο παῖδα πολύτροπον, αἱμυλομήτην, 

ληϊστῆρ᾽, ἐλατῆρα βοῶν, ἡγήτορ᾽ ὀνείρων, 

5520 ἰθύντε Τ τὰ μάλιστα Τ᾽ ΟΥΝΠ]]ε: καὶ ἐμὴν ἴθυντε θέμιστα 
Βαιπιθιβίεῦ (Η 65. Ορρ. ο δίκῃ δ᾽ ἴθυνε θέμιστας), Ἰασιηαπ πο5. 540 ἢέ 
τ᾽ ἐτήσιον Μ' : μάταιον 55. Τ' γ᾽ ἔπος 1) εά. ρΡγτ. 543 δεδμήσασθ'᾽ 
Μ ὄμματα Μ 544 δ᾽ ἐνὶ Μ 

ΓΝ. οοαάϊΐοος Μ χα ν » (Μοη. υὑβαπε δά 192 Ο πιβᾳῈ δὰ 8οὴ) Τιτνινϑ. 
τοῦ αὐτοῦ ὕμνοι εἰς ἑρμὴν Μ : ὕμνος δεύτερος εἰς ἑρμῆν Ἐ Τ' : εἰς ἑρμῆν 
Ὁ 1,1 Π εά. ρΡγ. : εἰς τὸν ἑρμῆν"Ὁ τ ὕμνεϊ χα Αἰ Ὁ εα. ρῦ. 5. ἠλαύνετ᾽ 
Δι 1Ο δὴ οτῇ. 2 11 μὴ“ (55. εἰ) Μ΄: μεῖς Ὁ εἀ. ΡΓ.; οἵ. Τ 117 
13 τότε γείνατο χ Μ' 
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νυκτὸς ὀπωπητῆρα, πυληδόκον, ὃς τάχ᾽ ἔμελλεν ἼΠΞ 
5 Ἄ Ν 53 ΦΟ ΤᾺ , “ 

ἀμφανέειν κλυτὰ ἔργα μετ΄ ἀθανάτοισι θεοῖσιν. 

ἠῷος γεγονὼς μέσῳ ἤματι ἐγκιθάριζεν, 

ἑσπέριος βοῦς κλέψεν ἑκηβόλου ᾿Απόλλωνος, 
τετράδι τῇ προτέρῃ τῇ μιν τέκε πότνια Μαῖα. 
ἃ ἌΣ 1.2 Ν Ἂς Ν 9 3 2 ἱ ’ ’ὔ 

ὃς καὶ ἐπεὶ δὴ μητρὸς ἀπ ἀθανάτων θόρε γυίων 20 

οὐκέτι δηρὸν ἔκειτο μένων ἱερῷ ἐνὶ λίκνῳ, 

ἀλλ᾽ ὅ γ᾽ ἀναΐξας ζήτει βόας ᾿Απόλλωνος 
39. Χ « , ε ἷ Σ οὐδὸν ὑπερβαίνων ὑψηρεφέος ἄντροιο. 

Μ ,ὔ ς ἊΝ 5 » ᾽ὔ »ἤ 

ἐνθα χέλυν εὑρὼν ἐκτήσατο μυρίον ὀλβον" 
[4 “ [Ζ ,ὔ " 3. Ὁ, ’ 

Ἑρμῆς τοι πρώτιστα χέλυν τεκτήνατ᾽ ἀοιδόν, 25 
Ἐρύσκε ἢ ε 3 ’ ΡΈΣΡΤΟ) 3 ἊΨ» ἐξ 

ἢ βὰ οἱ ἀντεβόλησεν ἐπ᾿ αὐλείῃσι θύρῃσι 
" , ,ὔ 2 , 7 

βοσκομένη προπάροιθε δόμων ἐριθηλέα ποίην, 
“- Ν ’ὔ Ν "Δ ΞΟ) ’ὔ εχ 

σαῦλα ποσὶν βαίνουσα' Διὸς δ᾽ ἐριούνιος υἱὸς 
3 Ἁ 3 ,ὔ Χ 3 Δ “ “ 

ἀθρησας ἐγέλασσε καὶ αὐτίκα μῦθον ἔειπε" 
’ὔ ἠὸ Ἄς 5. δεῖ δ 2 5 , Ξ, 

σύμβολον ἤδη μοι μέγ᾽ ὀνήσιμον, οὐκ ὀνοτάζω. 30 

χαῖρε φυὴν ἐρόεσσα χοροιτύπε δαιτὸς ἑταίρη, 
5 , “-“ ἣ ’ὔ Ν " 
ἀσπασίη προφανεῖσα" ποθεν τόδε καλὸν ἄθυρμα 

0", » ε! ’ 4 4 

αἰόλον ὄστρακον ἕσσο χέλυς ὄρεσι ζώουσα; 

ἀλλ᾽ οἴσω σ᾽ εἰς δῶμα λαβών: ὄφελός τί μοι ἔσσῃ, 
ΦΥΟΝΝ 5 ’ὔ Ν Ἧ ’ὔ’ἢ 3 ᾽ὔ 

οὐὃ ἀποτιμήσω" σὺ δὲ με πρώτιστον ὀνήσεις. 35 

οἴκοι βέλτερον εἶναι, ἐπεὶ βλαβερὸν τὸ θύρηφιν" 

ἢ γὰρ ἐπηλυσίης πολυπήμονος ἔσσεαι ἔχμα 
7 3 δ Ν ἰ ’ ἰ δὴ 3 ἘΤΡ 

ζώουσ᾽" ἣν δὲ θάνῃς τότε κεν μάλα καλὸν ἀείδοις. 

Ὡς ἄρ᾽ ἔφη" καὶ χερσὶν ἅμ᾽ ἀμφοτέρῃσιν ἀείρας ρ ἐφη Χερ μ ἂμ βρη ᾿ 
ων Σ “ Ν 

ἂψ εἴσω κίε δῶμα φέρων ἐρατεινὸν ἄθυρμα. 49 
ΝΜ 3 3 7 “-“ 7] 

ἐνθ ἀναπηλήσας γλυφάνῳ πολιοῖο σιδήρου 

15 ὀὁπωπ[ητῆρα ζαῖρεὶ Ἐρ. ατ. τοβ5. τ --  ἴ. 6. 91ς. [18]. 2557 
21 ἱερῶς ΕΤ 33 ἔσσο Νίαί(Πϊαε, Τ γγγε]] : ἐσσὶ σοαά. 86 βέλ- 
τιον ΒΤ: σῆ τὸν ἡσίοδον κλέψαντα (κεκλοφότα 2) τὸν στίχον [ΟΡΡ. 565] 
ΠΕ τ (6162 15 Ὁ πο τ τ ΘἜπΟΙη ΕΞ ἔπ 5 (5. Π δ ΠῚ τ Ἐπ): ΘΑ τῆν ΒΘΡῚ 
21 10. 11]. 662: σὴ" περὶ ἀποδημήσεως Π τὸ οπ. “Ὁ 37 ἐπηλύ- 
σιος ΒΤ ΚΙ ἔχμα Βυδηκεη: αἰχμὰ οοαά, (αἶῖχμα Μ : αἰγχμὰ 
ΠῚ} 38 θάνης Μ' Ὁ εἀ. ρΡτ.: θάνοις σεῖΐ. κεν Ἡεστηδπη : ἂν σοαά΄., 
ἀείδεις (55. οι5) Ε Τ' 41τ ἀναπειρήνας ϑΙΕΡΠΑΠιΙ5: ἀναπηδήσας ΒΑΓΠΕΒ5: 
ἀναπιλήσας ΡεΕΓΡΕΓαΙ Ἡεγδπη : ἀναπειλήσας ΑΡΑΓ 
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9“. 5.9 ’ 9 ’᾽ ’ὔ 

αἰῶν᾽ ἐξετόρησεν ὀρεσκῴοιο χελώνης. 

ὡς δ᾽ ὁπότ᾽ ὠκὺ νόημα διὰ στέρνοιο περήσ , ΉΜ β ρησῃ 
δι Α “ ὔ 

ἀνέρος ὅν τε θαμιναὶ ἐπιστρωφῶσι μέριμναι, 

ἢ ὅτε δινηθῶσιν ἀπ’ ὀφθαλμῶν ἀμαρυγαΐ, 45 
ἃ ἘΠ᾽ 15} ΝΟ ἀν 81 7 ε σι 
ὡς ἅμ᾽ ἔπος τε καὶ ἔργον ἐμήδετο κύδιμος Ἑρμῆς. 

“ ΑΝ νιν ἸΉΤγοὴ , Ν. ’ 

πῆξε δ᾽ ἄρ᾽ ἐν μέτροισι ταμὼν δόνακας καλάμοιο 

πειρήνας διὰ νῶτα διὰ ῥινοῖο χελώνης. 
9 Ν Ν , Ἷ ἊΝ ᾽ὔ Εν ἀμφὶ δὲ δέρμα τάανυσσε βοὸς πραπίδεσσιν ἕῆσι, 

Ν 7 »} , 9 ὃ) ἃ Ν Ν “ἷ 5 ΄“- 

καὶ πήχεις ἐνέθηκ᾽, ἐπὶ δὲ ζυγὸν ἤἦραρεν ἀμφοῖν, 50 

ἑπτὰ δὲ συμφώνους ὀΐων ἐτανύσσατο χορδάς. 
5) »)} ἿΝ ἊΣ “ 7 9 Ν 5 

αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ τεῦξε φέρων ἐρατεινὸν ἄθυρμα 
΄, 5) ᾽ Ν , ε δίς Ν. Ν. 

πλήκτρῳ ἐπειρήτιζε κατὰ μέλος, ἡ ὃ ὑπὸ χειρὸς 

σμερδαλέον κονάβησε θεὸς δ᾽ ὑπὸ καλὸν ἄειδεν 

ἐξ αὐτοσχεδίης πειρώμενος, ἠὔτε κοῦροι 55 
ἡβηταὶ θαλίῃσι παραιβόλα κερτομέουσιν, 

ἀμφὶ Δία Κρονίδην καὶ Μαιάδα καλλιπέδιλον 
ἃ ῇ 3 » Υ͂ ’ 

Τὸν πάρος ὠρίζεσκον  ἑταιρείῃ φιλότητι, 
[ἠὲ 3 93 “ Ν. 3 Ν 9 Ι 

ἣν τ᾽ αὐτοῦ γενεὴν ὀνομακλυτὸν ἐξονομάζων" 
Ὁ) ’ ἣ ἈΝ 9 Ν , γ 
ἀμφιπόλους τε γέραιρε καὶ ἀγλαὰ δώματα νύμφης, όο 

καὶ τρίποδας κατὰ οἶκον ἐπηετανούς τε λέβητας. 
ΝΝ Ν Ν 4 » ἊΝ Ν ΝΝ 3 , 

καὶ τὰ μὲν οὖν ἤειδε, τὰ δὲ φρεσὶν ἄλλα μενοίνα. 
Ν τΝ Ν ἥ , ε ἈΝ ,ὔ 

καὶ τὴν μὲν κατέθηκε φέρων ἱερῷ ἐνὶ λίκνῳ 
’, [2 ς 3...) “ 3 χε 

φόρμιγγα γλαφυρὴν" ὃ δ᾽ ἂρα κρειῶν ἐρατίζων 

42 αἰὼν Μ, τηδτρ. γῤ-. ὡς δοκεῖ μοι ἀγῶν᾽ ἐξετό ὀρεσκώ λώνης ΕΤ.Ἰ: 
ὀρεσκώιο κολώνης Π: ὀρεσκώηι λώνης Τ τιν. ἀηΐε (ΟΥΙΓ. 43 περήση Β 
ΕΥδηΚΕ : περήσει ςεί. 44 θαμιναὶ ςοαά.. Κα ΠηΚΕη : οἴ, ΟΠοετο- 
Ροβο. Απ. Οχ. 11. τ8ο, Μαῖτο 79, Νιοδηά. Τῇεγ. 230, (411. Αες. 56 (Οχ. 
Ῥαρ. νἱϊ. του τὺ), Χεη. Απα. ἰν. 1. τό (ν. 1.) : θαμειαὶ ΒαΥΠπΕ5 45 ἣ 
ὅτε Μ ΝΖ, τηαγρ. Γ΄: αἱ ὅτε χα: ἂς ὅτε δυνηθῶσιν» ΑΙίὶ ἀμαλδύναι γ 
46 ἐμήσατο Ἐ 47 ταμὼν] λαβὼν Ὁ 48 τετρήνας Μεαί(ῃϊδα, οἴ. 
νν. 11. Ηετγοά. 1Ϊ. τὰ ῬΓΟ διὰ ῥινοῖο ΠΟΠΪ. κραταιρίνοιο ΒΑΥΠΕ5 (εἰ. 
Ἡετγοά. 1. 47): διατρήτοιο Ταἀννο ἢ 51 συμφώνους] θηλυτέρων Απίϊρο- 
Πι1ι5 ΟδΥ ϑέϊ5 ας. 7: νοςεα συμφωνούσας υἱἱξαγ Ιοπ ΟΠ π5 3. 2 53 μέρος 
σοἀ. 54 κονάβησε Μ: -ισί(σ)ε εἰ. 55 ἥντε κόραοι Μ 56 παραί- 
βολα ΜΝ 58 ὃν οοαά. (ὃν πάρος ΝΟΠΠΙΙ5 1]. 269): ὡς Γ' σοΥΓ., Νῆ; οἱ 
ΟΙΑγκε ἠρίζεσκον Τ᾽ : ἐρίζεσκον (55. ἢ) 2: ὡρίς. Μ καὶ ἑταιρείη 
Μ 59 ὀνομακλυτὴν 2 ὀνομάζων Ῥτεείετ Μ ςοάά. 
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- Ν Ν ΔΙῸ, 2 

ἄλτο κατὰ σκοπιὴν εὐώδεος ἐκ μεγάροιο, 65 
ς ’, ’ ΦΡΕΈΝΝ ΚΝ Ν Ὁ “- 

ὁρμαίνων δόλον αἰπὺν ἐνὶ φρεσὶν οἷά τε φῶτες 
Χ »: ΄ ἈΝ 2 Ὁ 

φηληταὶ διέπουσι μελαίνης νυκτὸς ἐν ὥρῃ. 

Ἠέλιος μὲν ἔδυνε κατὰ χθονὸς ὠκεανὸν δὲ 
3 ΨΈτον Ἅ. τον Ἀν τὰ ΚΕΝ ΠΑΡ ΕΟ ἴς ξ΄ 

αὐτοῖσίν θ᾽ ἵπποισι καὶ ἅρμασιν, αὑτὰρ ἂρ Ἑρμῆς 

Πιερίης ἀφίκανε θέων ὄρεα σκιόεντα, 70 
Ν “ ᾿ ’ » “Ἅ Ν 
ἔνθα θεῶν μακάρων βόες ἄμβροτοι αὖλιν ἔχεσκον 

βοσκόμεναι λειμῶνας ἀκηρασίους ἐρατεινούς. 

τῶν τότε Μαιάδος υἱὸς ἐὕσκοπος ᾿Αργειφόντης 
πεντήκοντ᾽ ἀγέλης ἀπετάμνετο βοῦς ἐριμύκους. 

πλανοδίας δ᾽ ἤλαυνε διὰ ψαμαθώδεα χῶρον 73 

ἴχνι ἀποστρέψας" δολίης δ᾽ οὐ λήθετο τέχνης 
Σ 7 4 ε [ἐ Ν ’ » 

ἀντία ποιήσας ὅπλάς, τὰς πρόσθεν ὄπισθεν, 
Ν 3. ον, [κι Ν 3.5») ΔΎΟ, " 

τὰς ὃ ὄπιθεν πρόσθεν, κατὰ δ᾽ ἔμπαλιν αὐτὸς ἔβαινε. 
, 2 ϑΥΣν, «ε Ἃ ΗΝ , « ’ 

σάνδαλα δ᾽ αὐτίκα ῥιψὶν ἐπὶ ψαμάθοις ἁλίῃσιν 
Ν πριν. ’ ἌΡΝΟ ΤΝ ἄφραστ᾽ ἠδ᾽ ἀνόητα διέπλεκε, θαυματὰ ἔργα, 80 

συμμίσγων μυρίκας καὶ μυρσινοειδέας ὄζους. 
“ 7 ΄ , 5 Ὁ“ 

τῶν τότε συνδήσας νεοθηλέαν ἀγκάλῳ ὡρην 

ἀβλαβέως ὑπὸ ποσσὶν ἐδήσατο σάνδαλα κοῦφα 
2 “ ΄ Ν Ά Ὁ} ’ 

αὐτοῖσιν πετάλοισι, τὰ κύδιμος Αργειφόντης 

ἔσπασε Πιερίηθεν ὁδοιπορίην ἀλεείνων, 85 
ὩΡ 3... 3 ν" Ν, ε ’ὔ 3 ͵Ὰ 

οἷά τ᾽ ἐπειγόμενος δολιχὴν ὅδόν, αὐτοτροπήσας. 

65 ἄλτο Μ᾿ : ὦρτο Ν3: ὦτο «χ, εἴ. Υ 62 67 φιληταὶ Μ' Ὁ. οἴ. 
ΤΈΩΣ Τὴ5 69 αὐτὰρ ὕγ᾽ ΒαΥπΕ5 0 Πηρείη (Β 766) ποη Πιερίη 
1π ἴθ ι18 ρσιβίιμα νἀ εξ βέει5βε : εἴς Δ πίοπΙπΙ 1.10. 23 (αἱ δὲ ἐνέμοντο 
ἵναπερ ἦσαν αἱ ᾿Αδμήτου βόες) θεῶν (5ς. θεῖα, εἴ. 551 ωὠ 67 ΥὙ 53) 
ςοα4. ρῥγαείεγ [) εα. ργ. 12 ἀκειρασίους χ ) εά. Ρζ. 14 ἀγέλας Μ 
16 ἴχνη ςοαά. ςοττ. Ἡ ΕγπΊ8πη ΕΪ. 218 4]. 8 πρώτας Μ 79 αὐτίκ᾽ 
οπ|. τ᾽ (σάνδαλα ἔριψεν Ε': σάνδαλα κ᾽ ἔριψεν 1.1: σάνδαλα αὐτίκ᾽ ἔριψεν Π: 
δ᾽ αὐτί- ἴῃ 5ραίϊο νϑεῖο 5ΞιΡ0]. 7) ἔριψεν σο44, επη. Ροδίρείϊαξ: δὲ συμ- 
μιότων ἘΤ: συμμίστων 1." 82 νεοθηλέος ἄγκαλον (ἀγκαλὸν α ΔΕΓ 
εα. ΡΓ.) ὕλης να]ρ. : νεοθηλέαν ἀγκαλωρήν Μ 85. ἀβλαδέως Ηεδ6- 
Ια 7. ἢ. τοτο. 2 ὃ5 ἀλεείνων) ἀλεγύνων ΝΝΊΠαΙΒΞΟἢ εἰ. 561 
86 αὐτοτροπήῆσας ΜΝ ν (-τραπήσας Μοη. Ν': αὐτοτροπήσας ὡς ἘΤ᾽, 
γὙρ. αὐτοτροπήσας Π τ1ΔΓ8.}: αὐτοπρεπὴς ὧς [.1 ΠῺῸ εα. ῥΓ. : φὼς ΡΓῸ ὧς 
Ματγίῃ 
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λῚ ’ “ τὸν δὲ γέρων ἐνόησε δέμων ἀνθοῦσαν ἀλωὴν 

ἱέμενον πεδίον δὲ δι’ ᾿Ογχηστὸν λεχεποίην" 
ν ’ ’ , 2 [έ «ἢ τὸν πρότερος προσέφη Μαίης ἐρικυδέος υἱός" 
ὦ γέρον ὅς τε φυτὰ σκάπτεις ἐπικαμπύλος ὦμους, 00 

3 [4 3: 3. τ ῇ ἢ πολυοινήσεις εὖτ᾽ ἃν τάδε πάντα φέρῃσι 

, ς. Ν ἈΠ ΘΟ, ων Ν. Ν 3 ’ 

καί τε ἰδὼν μὴ ἰδὼν εἶναι καὶ κωφὸς ἀκούσας, 
Ν “ “ 4 ,ὕ Ν ἊΝ Ε “ καὶ σιγᾶν, ὅτε μή τι καταβλάπτῃ τὸ σὸν αὐτοῦ. 

Τόσσον φὰς συνέσευε βοῶν ἴφθιμα κάρηνα. 

πολλὰ δ᾽ ὄρη σκιόεντα καὶ αὐλῶνας κελαδεινοὺς 95 
καὶ πεδί᾽ ἀνθεμόεντα διήλασε κύδιμος “Ἑρμῆς. 
ν) ων 9...9 ’ὔ 3 ΄ὔ »Ἅ Ν 

ὀρφναίη δ᾽ ἐπίκουρος ἐπαύετο δαιμονίη νὺξ 
ε ’ , ιν 5) », ’ 

ἢ πλείων, τάχα ὃ ὄρθρος ἐγίγνετο δημιοεργός" 
ξ Ν 2 ἊΝ Ἷ2 “ , 

ἢ δὲ νέον σκοπιὴν προσεβήσατο δῖα Σελήνη 

Πάλλαντος θυγάτηρ Μεγαμηδείδαο ἄνακτος, Ιοο 

τῆμος ἐπ᾽’ ᾿Αλφειὸν ποταμὸν Διὸς ἄλκιμος υἱὸς 

Φοίβου ᾿Απόλλωνος βοῦς ἤλασεν εὐρυμετώπους. 

ἀδμῆτες δ᾽ ἵκανον ἐς αὔλιον ὑψιμέλαθρον 
καὶ ληνοὺς προπάροιθεν ἀριπρεπέος λειμῶνος. 

ἔνθ᾽ ἐπεὶ εὖ βοτάνης ἐπεφόρβει βοῦς ἐριμύκους ΤΟ5 
Ν ΄Ν- ἊΝ , 3 » Ῥὰ ’ Μ καὶ τὰς μὲν συνέλασσεν ἐς αὔλιον ἀθρόας οὔσας 

λωτὸν ἐρεπτομένας ἠδ᾽ ἑρσήεντα κύπειρον, 
σὺν δ᾽ ἐφόρει ξύλα πολλά, πυρὸς δ᾽ ἐπεμαίετο τέχνην. 

“ 3) ἊΝ » ε Ν 2 , 4 

δαφνης ἀγλαὸν ὄζον ἑλὼν ἐπέλεψε σιδήρῳ 

9} » 9 ἊΝ δὰ ϑ το ’ 

ἄρμενον ἐν παλάμῃ, ἄμπνυτο δὲ θερμὸς ἀὐτμη" 11ο 

87 δέμων ἀνθοῦσαν Μ : δόμων αἴθουσαν εεί. 88 ὀγχηστῶν λεχε- 
ποίων Μ απίε σοΟΓΓ. 90 ἐπικαμπύλα ξύλα Μ ΟἹ πολυοινήσεις Ιρεη: 
πολὺ οἷν. Μ: πολὺ οἶμ- (οἷἱμ-)ήσεις ςεΐ., οἴ, χρηστοινεῖν ΞΞΊΓΥΑΡΟ 637: 
Ἰδειπδπὶ βίαὶ. ατοάάεοῖκ χυαπὶ νευθ 5 εἴκε πίθῃ μάλα περ μεμνημένος ἐν 
φρεσὶ σῇσι Ἐ. ΔΝ ΙΕ ἐχρίεν! 93 σῖγαν ΕἸ. 94 φασὶν ἔσευε 
ςοαα. (ἔσκευε 1.1) σοττ. εἀ. ΡὈΓ. 99 σκοπιῆ ΑΙ Ὁ ςἀ. ΡγΓ. 103 ἤλαυ- 
νον Ὁ 6 τοϑ τέχνην) τύνη Μ: τέχνῃ ΙΙρεη ΙοΟ ἐπέλεψε «2 
σεῖ. : ἐνίαλλε Μ, υὑπάς λείαινε Ῥοπίραείε, οἴ, Οὐϊπέι5. χὶϊ. 186, Ρ]Ϊδί. 
Τίπι. ὅς Εὶ Ἰδουπηαπὶ ἢϊς δίδει Κα “ΠΤ ογαδκμη αἷο5. ἔδθγ5 56 
110 ἀνὰ δ᾽ ἄμπνυτο Ῥταείεγ Μ οοάά. θυμὸς αὐτμῆ Μ 
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ς “- ᾽ὔ 7.. “ ϑυγ 9 , 

Ερμῆς τοι πρώτιστα πυρήϊα πῦρ τ᾽ ἀνέδωκε. 

πολλὰ δὲ κάγκανα κᾶλα κατουδαίῳ ἐνὶ βόθρῳ 
οὗλα λαβὼν ἐπέθηκεν ἐπηετανά" λάμπετο δὲ φλὸξ 

’ὔ ἊΨ, (Ὅν Ἁ Υ͂ ’ 

τηλόσε φύζαν ἱεῖσα πυρὸς μέγα δαιομένοιο. 

ὄφρα δὲ πῦρ ἀνέκαιε βίη κλυτοῦ Ἡφαίστοιο, 115 

τόφρα δ᾽ ὑποβρύχιας ἕλικας βοῦς ἕλκε θύραζε 

δοιὰς ἄγχι πυρός, δύναμις δέ οἱ ἔπλετο πολλή" 
7 ΄- 

ἀμφοτέρας δ᾽ ἐπὶ νῶτα χαμαὶ βάλε φυσιοώσας" 
᾿ Ψ 0.5 ᾽’ὔ 3 5“ 4 

ἐγκλίνων ὃ ἐκύλινδε δι αἰῶνας τετορήσας, 
Μ ψο ἢ » Ν , ,ὔ ΄“- 

ἔργῳ δ᾽ ἔργον ὄπαζε ταμὼν κρέα πίονα δημῷ" 120 
Γ᾽ Ἄν ἐν 3. 5.9 ἴω 7 7 

ὥπτα ὃ ἀμφ ὀβελοῖσι πεπαρμένα δουρατέοισι, 

σάρκας ὁμοῦ καὶ νῶτα γεράσμια καὶ μέλαν αἷμα 
ΕῚ 7 2 [ Ἂς 3 9 “ νον, 9. ττῖν ( 
ἐργμένον ἐν χολάδεσσι, τὰ δ᾽ αὐτοῦ κεῖτ᾽ ἐπὶ χώρης. 
ς Ν οἷς Ὁ) ΄ 7, 5..Ν )ὔ 
ῥινοὺς δ᾽ ἐξετάνυσσε καταστυφέλῳ ἐνὶ πέτρῃ, 
«ε ΒΗ “ ΙΝ 7 ζ Ἷ 

ὡς ἐτι νῦν τὰ μέτασσα πολυχρόνιοι πεφύασι 125 

δηρὸν δὴ μετὰ ταῦτα καὶ ἄκριτον. αὐτὰρ ἔπειτα 
« ΄- 

Ἑρμῆς χαρμόφρων εἰρύσατο πίονα ἔργα 
’ὔ ὙΡΥΝ “ ΝΥΝ, 4 ’ὔ 

λείῳ ἐπὶ πλαταμῶνι καὶ ἔσχισε δώδεκα μοίρας 
“-“ ,ὔ Ν ΔῈΝ , «ε [ 

κληροπαλεῖς" τέλεον δὲ γέρας προσέθηκεν ἑκαστῃ. 
" “3.16 ζ , 3 ἤ 7΄ῷῷ ς ΄“ 

ἐνθ᾽ ὁσίης κρεάων ἠράσσατο κύδιμος Ἑρμῆ" 130 
“ ὯΝ [ μὴ ἈΣ ὴ.9, ἣ Ψ ΟΣ 

ὀδμὴ γὰρ μιν ἔτειρε καὶ ἀθάνατὸν περ ἐόντα 

ἡδεῖ. ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὥς οἱ ἐπείθετο θυμὸς ἀγήνωρ 
καί τε μάλ᾽ ἱμείροντι περῆν᾽ ἱερῆς κατὰ δειρῆς. 

ἀλλὰ τὰ μὲν κατέθηκεν ἐς αὔλιον ὑψιμέλαθρον, 

111 πύρια (35. ἢ) Δ Ῥτδείεῦ Π 112 κᾶλα 2 : καλὰ, κάλα εεί. 
114 φύσαν Ἐ: φύζαν ςεί.: φῦσαν Τ᾽ ΟΥν!Πε, Η επηβίθσῃιινα τό ὑποβρύ- 
χους Τ᾿ἀννοἢ εἷλκε οοαά. 1109 ἐγκλίνων] ἐκκρίνα. Μ αἰῶνος) 1 
ΠΟΓΓ. : αἰῶνας εεἰ. 120 πίονι ρτεείεσ Μ ςοαά,, οἴ, Ψ᾿ 750 4]. 124 κατὰ 
Ν Ὁ εά. ρΡγ. στυφελῆ Μ 125 τὰ μέτασσα Ν,, Ο. Μά]ετ Πγνῥεγόογ. 
δ». ϑέμα. 5το (Δ. Οκ. 1. 280 παρὰ τὴν μετὰ μέτασσα) : τὰ μετ᾽ (τάμετ᾽ 
ΕΠ.) ἅσσα (ἄσσα) ςεΐ. : τὰ μέταζε ΒεαιιτηεΙδίεΓ 127 χαρμοφέρων 
Μ᾽: χάρμα φέρων 2, σοΥΓ. Θίερμαπαβ: χαρμόφρων᾽ ὃ Ἑρμῆς ἨεκγΥςἢ. 
132 ἐπεπείθετο ΝΙ οἵη. οἱ 1323 περῆν Ν΄ : πέρην᾽ χα Αἰ ἢ εὐ. ρῥΓ. : πέρην : 
περᾶν Βάῦπεβ: περῇν᾽ ΟἸΑΥΚα: πιεῖν Γιά ννὶοἢ : παρεῖν᾽ ΤΌΟΪΚΘΓ, ο, 
Σοιοστς (8 
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δημὸν καὶ κρέα πολλά, μετήορα δ᾽ αἷψ᾽ ἀνάειρε, 135 
“- , “ ΔΕ ΌΝΌΝ Ν ΄ὔ 3. ΌΤΑΝ 

σῆμα νέης φωρῆς" ἐπὶ δὲ ξύλα κάγκαν᾽ ἀείρας 
3 ’ Ρ] 9 Ι͂ Ν ἥ 3. 5.95 ΄“ οὐλόποδ᾽ οὐλοκάρηνα πυρὸς κατεδάμνατ᾽ ἀὐτμῇ. 

αὐτὰρ ἐπεί τοι πάντα κατὰ χρέος ἤνυσε δαίμωτ 

σάνδαλα μὲν προέηκεν ἐς ᾿Αλφειὸν βαθυδίνην, 
»} Ν 9. τ,9. ’ 3 »} , , 

ἀνθρακιὴν ὃ ἐμάρανε, κόνιν δ᾽ ἀμάθυνε μέλαιναν 1λ0 

παννύχιος" καλὸν δὲ φόως κατέλαμπε Σελήνης. 
Κυλλήνης δ᾽ αἶψ᾽ αὖτις ἀφίκετο δῖα κάρηνα 

ὄρθριος, οὐδέ τίς οἱ δολιχῆς ὁδοῦ ἀντεβόλησεν 

οὔτε θεῶν μακάρων οὔτε θνητῶν ἀνθρώπων, 
οὐδὲ κύνες λελάκοντο" Διὸς δ᾽ ἐριούνιος “Ερμῆς 145 

δοχμωθεὶς μεγάροιο. διὰ κλήϊθρον ἔδυνεν 

αὔρη ὀπωρινῇ ἐναλίγκιος ἠΐτ᾽ ὀμίχλ ρῃ Κορ γκιος ηὔτ᾽ ὀμίχλη. 
3 "4 2} 0 3 Ἧ ’ὔ’ Ν ἰθύσας δ᾽ ἄντρου ἐξίκετο πίονα νηὸν 
ΟΣ Ν “ 3 ΩΝ 7 [τέ 3..45:9 Μ ἧκα ποσὶ προβιβῶν" οὐ γὰρ κτύπεν ὥς περ ἐπ᾽ οὔδει. 
3 κ 3. 57 ,ὔ 9 ῇ ,ὕ ε “ ἐσσυμένως δ᾽ ἄρα λίκνον ἐπῴχετο κύδιμος Ερμῆς" 150 

σπάργανον ἀμφ᾽ ὦμοις εἰλυμένος ἠΐτε τέκνον 
νήπιον ἐν παλάμῃσι περ᾽ ἰγνύσι λαῖφος ἀθύρων ' μῃσι περ᾽ ἰγ ρ 

“ 7 ἊΝ 3 Ν 

κεῖτο, χέλυν ἐρατὴν ἐπ᾽ ἀριστερὰ χειρὸς ἐέργων. 
4 2 3 ΞΘ, Ὑ9] Ν ’ φὰς ΄“- 

μητέρα ὃ οὐκ ἂρ ἐἔληθε θεὰν θεός, εἶπε τε μῦθον" 

τίπτε σὺ ποικιλομῆτα πόθεν τόδε νυκτὸς ἐν ὥρῃ [55 

ἔρχῃ ἀναιδείην ἐπιειμένε; νῦν σε μάλ᾽ οἴω 

ἢ τάχ᾽ ἀμήχανα δεσμὰ περὶ πλευρῇσιν ἔχοντα 
Λητοΐδου ὑπὸ χερσὶ διὲκ προθύροιο περήσειν, 
δ Ν , Ν 3) 5᾽ ῬἍ 
ἢ σὲ φέροντα μεταξὺ κατ᾽ ἄγκεα φηλητεύσειν. 
δ , , ἊΝ 5 ’ὔ ’ ἔρρε πάλιν: μεγάλην σε πατὴρ ἐφύτευσε μέριμναν τύο 

θνητοῖς ἀνθρώποισι καὶ ἀθανάτοισι θεοῖσι. 

Τὴν δ᾽ Ἑρμῆς μύθοισιν ἀμείβετο κερδαλέοισι" 

136 ν. οπ. Μ : φωνῆς ςοὐά. σογῖ. ἩεΓπΊδηη οἷ. 385 138 τοι ἃ εα.. 
οὔ. ςεί. ἐπειδὴ Μ 141 παννύχιον Μ ἐπέλαμπε ςοαά. ΡῥΓαείεγ 
Μ 148 ἰθύνας ρτγαείεσ Μ Ἴσοάϊςεβ 151 ἤλυμένος Μ 152 περ- 
ιγνύσι ΜΟ : περ᾽ ἰγ. “ εα, ΡὈΓ. : παρ᾽ ἶγ. 155 τάδε ςοαα6, οσοττΓ. ΚΝ ΟἹ , 
εἴ. α 4099 157 ἢ τάχ᾽] δύσαχ᾽ Μ: δὴ τάχ᾽ Βυνναίεγ πλευροῖσι 
2 159 φέροντα Μ : λαβόντα ςεί. : λαθόντα Μαίί(ῃϊδε : ἰοτί. βαλόντα, 
οἴ. 2536 φηλητεύσειν 9: φιλ- ςεΐ,, εἴ, 67 τότ θνητῶν (55. οἷς) Ε Τ᾽ 
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“ ἜΑ ΤΩΝ ’Ἤ “ Ἐ »} Τ 5. ἴ 

μῆτερ ἐμὴ τί με ταῦτα Ἰτιτύσκεαι ηὔτε τέκνον 
’ ἃ ᾿ “ Ν Ν » “ 

νήπιον, ὃς μάλα παῦρα μετὰ φρεσὶν αἴσυλα οἷδε, 
’ Ν ᾿ ε 7, 3 , Αἰ 

ταρβαλέον καὶ μητρὸς ὑπαιδείδοικεν ἐνιπὰς; 165 

αὐτὰρ ἐγὼ τέχνης ἐπιβήσομαι ἥ τις ἀρίστη 
,ὔ τὶ Ν Ν ἊΣ ᾽ ὅς.» “, 

βουκολέων ἐμὲ καὶ σὲ διαμπερές" οὐδὲ θεοῖσι 
“πιο. ν᾿ Ὰ , 5 ᾽ὔ ἈΠ. 

νῶϊ μετ΄ ἀθανατοισιν ἀδώρητοι καὶ ἂλιστοι 
3 ΄“ “ , 2 ’ 3 ε Ν ’ὔ 

αὐτοῦ τῇδε μένοντες ἀνεξόμεθ᾽, ὡς σὺ κελεύεις. 
,ὔ » ἍΠΕ9 3 ,ὔ 

βέλτερον ἤματα πάντα μετ᾽ ἀθανάτοις ὀαρίζειν 170. 
ἐς 3 Ν 7... δ Ν σι 

πλούσιον ἀφνειὸν πολυλήϊον ἢ κατὰ δῶμα 

ἄντρῳ ἐν ἠερόεντι θαασσέμεν" ἀμφὶ δὲ τιμῆς ΒΕ Ὧερ μ μφ μη 
2 Ν “ ε , 2 ’, Ὁ 3 ’,, 

καγὼ τῆς ὁσίης ἐπιβήσομαι ἧς περ Απόλλων. 
3 ’ Ν ’ Ν 3 ’ 3 » εἰ δέ κε μὴ δώῃσι πατὴρ ἐμός, ἡ τοι ἔγωγε 

᾽ ’ , »ἤ ἣν 

πειρήσω, δύναμαι, φηλητέων ὄρχαμος εἶναι. 175. 
3 Ἄ 3 ’ὔ “᾿ 3 ’ εν. 

εἰ δέ μ᾽ ἐρευνήσει Λητοῦς ἐρικυδέος υἱός, 

ἄλλο τί οἱ καὶ μεῖζον ὀΐομαι ἀντιβολήσειν. 
εἶμι γὰρ εἰς ΠΠυθῶνα μέγαν δόμον ἀντιτορήσων" 

ἔνθεν ἅλις τρίποδας περικαλλέας ἠδὲ λέβητας 
΄ὔ Ν ’ ε 3 Μ 7, 

πορθήσω καὶ χρυσόν, ἅλις τ΄ αἴθωνα σίδηρον 180 

καὶ πολλὴν ἐσθῆτα" σὺ δ᾽ ὄψεαι αἴ κ᾽ ἐθέλῃσθα. 
ἃ ε 7, Ὁ) Ὁ δ 3 ’ 3 , 
ὡςς οἵ μέν ῥ΄ ἐπέεσσι πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον 

«»ὔ 3 }] ’ Ν Ν ’ “-“ 

υἱὸς τ΄ αἰγιόχοιο Διὸς καὶ πότνια Νὶαῖα. 
Ὁ ἊΝ ἈΚ .55 ’ ’ “-“ ͵ 

ηὼς δ᾽ ἡριγένεια φόως θνητοῖσι φέρουσα 

ὦὥρνυτ᾽ ἀπ᾽ ᾿Ωκεανοῖο βαθυρρόου: αὐτὰρ ᾿Απόλλων 185. 
9 Ἂ λα ρ. ᾽ὔ ἊΝ ’ὔ "7 

Ογχηστὸν ὃ ἀφίκανε κιὼν πολυήρατον ἄλσος 

ἁγνὸν ἐρισφαράγου Ταιηόχου" ἔνθα γέροντα 
, ὭΣ , Ν ς ΚᾺΝ ἘΌΝ 5 “- 

κνώδαλον εὗρε νέμοντα παρὲξ ὁδοῦ ἕρκος ἀλωῆς. 

Ττό3 δεδίσκεαι ῬΙετΞοη ε]. Ὑ 201 164 πολλὰ ἐνὶ... ἄρμενα Μ 
165 ταρβαλέων 1.21 τ67 βουκολέων 1-πάνν!οἢ (βουκολέειν (σεπη0]]} : βου- 
λεύων ςοἄά., οἷ. Ξ445 τ68 ἄλιστοι ν (5ς. Ε Τ' ἴῃ ἐεχίι, 1,1 Π 55.) : ἄπα- 
στοι (55. λι) 1.2 Μοη. ΝΡ Κὶ : ἄπλιστοι ΟἿ᾽ Ὁ : ἄπ στοι Β: ἄπαστοι Μ 
ΑΥΤ Ὁ Ὑ! εα. ργ. 169 ἀεξόμεθ᾽ ΝΜ τ7η: πολυλήϊλονΕΤ 73 ἧπερ 
ἘΣ 175 δύναμαι δὲ φιλητεύων (φιλητέον Μὴ εοἀά. ςοτγ. εαἀ. ΡΓ.»; 
Βίερῃ., Βοίμε 183 μήτηρ τ πρῖα Μ 186 ὄγχηστόνδ᾽ Π: 
δ περ τὸν δ᾽ ΠΕ: ὀγχηστόνδ᾽ ςεΐ., ν. ἢ. ΑΡΟ]]. 230 188 κνώδαλον 
κάνδαλον ἸΙρΡεη : ἰκμάδα ἰδ εὶ: Ξ ἀπ ὁ 5ει1 νωχαλὸν ἨεΕΥΙΊΔΠΠ: 
κλῶνας ὅγ᾽ ΘαΠπεϊάεννη : καμπύλον 51011: νώδαλον ΠἸάρενναν : κώδαλον 
ἘοΞβΡδο ἢ νέμοντα) ἐλῶντα [Ἰδὲπ : λέγοντα ΘοΠπειάεννὶπ: ἀμῶντα. 
ὙΤΥΓΓΕΙ] : δέμοντα ΒΑΓΠΕ5, ΕἸςΚ 
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ΕΥ ’ σι 2 τ᾽ ς« 

τὸν πρότερος προσέφη Λητοῦς ἐρικυδέος υἱός" 
4 ,ὔ 3 “ , 

Ὁ, γέρον ᾿Ογχηστοῖο βατοδρόπε ποιήεντος 190 
“- Ν 

βοῦς ἀπὸ Πιερίης διζήμενος ἐνθάδ᾽ ἱκάνω 
7 ᾿ ε πάσας θηλείας, πάσας κεράεσσιν ἑλικτάς, 

, ζω “ιν 

ἐξ ἀγέλης" ὁ δὲ ταῦρος ἐβόσκετο μοῦνος ἀπ᾿ ἄλλων 
’ κυάνεος, χαροποὶ δὲ κύνες κατόπισθεν ἕποντο 

’ 5.,Ἀ “- 

τέσσαρες ἠὕΐὕτε φῶτες ὁμόφρονες" οἱ μὲν ἔλειφθεν 105 
7 “ ἃ “΄“ι 

οἵ τε κύνες ὅ τε ταῦρος, ὃ δὴ περὶ θαῦμα τέτυκται" 
Ν 9 [5) 3 ’ μ ,7 

ταὶ ὃ ἐβαν ἠελίοιο νέον καταδυομένοιο 

ἐκ μαλακοῦ λειμῶνος ἀπὸ γλυκεροῖο νομοῖο. 

ταῦτά μοι εἰπὲ γεραιὲ παλαιγενὲς εἴ που ὄπωπας 
2 {2 “ ΦῚ ΤΙΝ, Ν ΄ , 

ἀνέρα ταῖσδ᾽ ἐπὶ βουσὶ διαπρήσσοντα κέλευθον. 209 
Τὸν δ᾽ ὃ γέρων μύθοισιν ἀμειβόμενος προσέειπεν" 

δ᾿ 3 ᾿ ὦ φίλος ἀργαλέον μὲν ὅσ᾽ ὀφθαλμοῖσιν ἴδοιτο 
“ , Ν ἊΝ ἔφ» , ἐφ“ 

πάντα λέγειν" πολλοὶ γὰρ ὁδὸν πρήσσουσιν ὅδῖται, 

τῶν οἱ μὲν κακὰ πολλὰ μεμαότες, οἱ δὲ μάλ᾽ ἐσθλὰ 
“ ἈΝ ἊΝ 4 γ ἢ) ο 

φοιτῶσιν" χαλεπὸν δὲ δαήμεναί ἐστιν ἕκαστον. 205 
αὐτὰρ ἐγὼ πρόπαν ἦμαρ ἐς ἠέλιον καταδύντα 
ἔσκαπτον περὶ γουνὸν ἀλωῆς οἰνοπέδοιο" 
παῖδα δ᾽ ἔδοξα φέριστε, σαφὲς δ᾽ οὐκ οἶδα, νοῆσαι, 
[τ ε “ [“ νΝ 9) Ὁ ὔ 3 { 
ὅς τις ὃ παῖς ἅμα βουσὶν ἐὐκραίρῃσιν ὀπήδει 

’ὔ “3. [ἢ 3) 

νήπιος, εἶχε δὲ ῥάβδον, ἐπιστροφάδην δ᾽ ἐβάδιζεν, 210 
3 , 3. Ὁ , “ 3. 3 ΄ὔ ΟΝ τιν ἐξοπίσω δ᾽ ἀνέεργε, κάρη δ᾽ ἔχεν ἀντίον αὐτῷ. 

Φῆ ῥ᾽ ὁ γέρων" ὃ δὲ θᾶττον ὁδὸν κίε μῦθον ἀκούσας. 
οἰωνὸν δ᾽ ἐνόει τανυσίπτερον, αὐτίκα δ᾽ ἔγνω 

ἿΝ: “ δ “- γ΄ Ψ, 

φηλητὴν γεγαῶτα Διὸς παῖδα Κρονίωνος. 

ἐσσυμένως δ᾽ ἤϊξεν ἄναξ Διὸς υἱὸς ᾿Απόλλων 215 

ἐς Πύλον ἠγαθέην διζήμενος εἰλίποδας βοῦς, 
7 , ῇ 9 , “ 

πορφυρέῃ νεφέλῃ κεκαλυμμένος εὑρεας ὡμου" 

193 ἐβόσκετο οἵη. 200 κέλευθα Μ 202 ἴδοιμι Μ : ἴδοιο 
τ πα Ξε 2035 ὁδῖται (55. σ, 55. δδισταί) ἘΣ 205 πρήσσουσιν 

Μ 208 νοήσας Μ 209 εὐκραίροισιν 2 τι ἔχον Ηετ- 

ΤΊΘΔΠ Π 2128 φῆ δ᾽ 1,2 θᾶσσον σοἀά., εἴ. 2555 μῦθον ἀκούσας Νῖί  ν 
ΑΒΟΓ: φοῖβος ἀπόλλων (ςεΐ. 214 φηλητὴν Εα. ΡΓ.: φηλωτὴν : 

φιλοτὴν ἘΤ : φιλητὴν (εί. 217 πορφυρέην 1." : πορφυρὴη (55. εἰ) 
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ΕΙΣ ΒΡΜΗΝ 

ἴχνιά τ᾽ εἰσενόησεν Ἑκηβόλος εἶπέ τε μῦθον" 

Ἂ, πόποι ἢ μέγα θαῦμα τόδ᾽ ὀφθαλμοῖσιν ὁρῶμαι: 
:Ό Γ ο 

» Ν “ 3... 5 λ “- ) ’ 
ἴχνια μὲν τάδε γ᾽ ἐστὶ βοῶν ὀρθοκραιράων, 

ἀλλὰ πάλιν τέτραπται ἐς ἀσφοδελὸν λειμῶνα" 
’ὔ 3 5 5 5 Ν ἐ ’ Μ Ν 

βήματα ὃ οὔτ᾽ ἀνδρὸς τὰἀδε γίγνεται οὔτε γυναικὸς 
ΜΝ ’ὔ ἴω ᾿ς πρ ΕΓ » ’ 

οὔτε λύκων πολιῶν οὔτ ἄρκτων οὔτε λεόντων" 

οὔτε τι κενταύρου λασιαύχενος ἔλπομαι εἶναι 
Φ“ “ ,ὔ “ Ν ’ὔ ὃς τις τοῖα πέλωρα βιβᾷ ποσὶ καρπαλίμοισιν 225 

5πονς Ἂς δ ς “- Ν 2 ΟΝ, 7 5)" σὴ εξ “ 

αἰνὰ μὲν ἔνθεν ὁδοῖο, τὰ δ᾽ αἰνότερ ἔνθεν ὁδοῖο. 

Ὡς εἰπὼν ἤϊξεν ἄναξ Διὸς υἱὸς ᾿Απόλλων, 
’ὔ 3 19 ’ὔ Μ ἊΨ, [ 

Κυλλήνης ὃ ἀφίκανεν ὄρος καταείμενον ὕλῃ 
ἐμ 3 “ ΄, Υ̓͂ ’ 

πέτρης εἰς κευθμῶνα βαθύσκιον, ἔνθα τε νύμφη 

ἀμβροσίη ἐλόχευσε Διὸς παῖδα Κρονίωνος. 230 
3 Ν 3. 'ς ’ 3 » 3 ( ὀδμὴ ὃ ἱμερόεσσα δι οὔρεος ἡγαθέοιο 

κίδνατο, πολλὰ δὲ μῆλα ταναύποδα βόσκετο ποίην. 
᾿ ’ Ψ ὔ 7... δὼν 

ἔνθα τότε σπεύδων κατεβήσατο λάϊνον οὐδὸν 

ἄντρον ἐς ἠερόεν ἑκατηβόλος αὐτὸς ᾿Απόλλων. 

Τὸν δ᾽ ὡς οὖν ἐνόησε Διὸς καὶ Μαιάδος υἱὸς 235 
χωόμενον περὶ βουσὶν ἑκηβόλον ᾿Απόλλωγνα, 

“ ἌΝ, ,ὔ ’ 3 5.4 ἊΝ 

σπάργαν ἔσω κατέδυνε θυήεντ᾽" ηὔτε πολλὴν 

πρέμνων ἀνθρακιὴν ὕλης σποδὸς ἀμφικαλύπτει, 
ἄος ἢ ΤΡ ΤῸ , 25. Χ 2 ΠΣ ἮΝ ς.»ὃϑ » 
ὡς Ερμῆς Βικάεργον ἰδὼν ἀνεείλε ἕ αὑτὸν. 

ἐν δ᾽ ὀλίγῳ συνέλασσε κάρη χεῖράς τε πόδας τε 2409 
“0 ’, ᾽ Ὁ Ὁ“ 

φή ρα νεόλλουτος προκαλεύμενος ἧδυμον ὕπνον, 
5) ’ 3 ’, , "ὐν ζς ᾿ ’ μὺ 

ἐγρήσσων ἐτεὸν γε" χέλυν ὃ ὑπο μασχάλῃ εἶχε. 
“-“ 9 ον 9 ᾽ὔ Ν δὲ “ εχ 

γνῶ ὃ οὐδ᾽ ἡγνοίησε Διὸς καὶ Λητοῦς υἱὸς 

218, 219 οπΊ. Μ 224 ἔλπομαι εἶναι Μ ν: ἔστιν ὁμοῖα ςεῖ. (ἤστιν Π: 
ἥστην 1.1): εἴ, Βαίγ. 170 Ὁ (ἦσαν ὁμοῖοι) 230 κρονίωνα Μ 232 ταναύ- 
ποδα Χ : τανύποδα εεΐ., εἴ. ΑΡΟΪ]]. 304 238 ὁλοσποδὸς Μ : ὕλης σποδὸς 
ςεΐ, 1. 4. τῇ ξυλίνῃ σποδῷ “ϑἰταῦ. 269, εἴ. ἄνθρακα δρυός αα]επ. χῖν. 521 
Κ, μηρίων σποδόν Ἠετοά, ἴἱν. 35 ἀμφικαλύπτοι ςοἀά. ρΡτγαείεγ Ὁ εὐ. 
ῬΓ. 230 ἄλέεινεν (-ον Εἰ Π) οοάά. εηἸ. Ῥοπίραίε (ἀνέειλεν ,οΠ 566) : 
ἀλέαινεν ΡῈ η 241 δή ῥα νεόλλουτος Μ «: θῆρα νέον λοχάων (-εύων 
Π πιΡ.).»: φή ΒΑΙπΠΕ65 νήδυμον προκαλούμενος Μ' 242 ἄγρης 
(ἄγρην Β : ἄγρην (535. 5) εἰνεόν γε ΓῚ) εἰνέτεόν τε ςοαά. : ἐγρήσσων ᾿ῃνεῃὶϊΐ 
Μαγιίη, οείετα Ηδγπαηη δ᾽ οπ]. οςοἄά,. 444. ΗΘ ΓΠΊΔΠΗ 
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νύμφην τ᾽ οὐρείην περικαλλέα καὶ φίλον υἱόν, 
παῖδ᾽ ὀλίγον δολίῃς εἰλυμένον ἐντροπίῃσι. 245 

᾽’ ΦΝΥΥΗΝΝ ἥ Ἁ ἵ ’ παπτήνας δ᾽ ἀνὰ πάντα μυχὸν μεγάλοιο δόμοιο 
“-“" ᾿ , ζφ: 

τρεῖς ἀδύτους ἀνέῳγε λαβὼν κληΐδα φαεινὴν 
ὔ 3 Ψ ἌΝ, 9 [4 5 “ 

νέκταρος ἐμπλείους ηδ ἀμβροσίης ἐρατεινῆς" 
ἈΝ Ν ’, ὲ Ἃ,, 3. 4 “ 

πολλὸς δὲ χρυσὸς τέ καὶ ἄργυρος ἐνδον ἐκειτο, 

πολλὰ δὲ φοινικόεντα καὶ ἄργυφα εἵματα νύμφης, 250 

οἷα θεῶν μακάρων ἱεροὶ δόμοι ἐντὸς ἔχουσιν. 
ν 3.9 Ἄ1..9 , Ν ’, ἔνθ᾽ ἐπεὶ ἐξερέεινε μυχοὺς μεγάλοιο δόμοιο 

Λητοΐδης μύθοισι προσηύδα κύδιμον ᾿Ἑρμῆν" 

ὮὮ, παῖ ὃς ἐν λίκνῳ κατάκειαι, μήνυέ μοι βοῦς παῖ ὃς ίκνς ἄκειαι, μήνυέ μ 
θᾶττον" ἐπεὶ τάχα νῶϊ διοισόμεθ᾽ οὐ κατὰ κόσμον. 255 

ῥίψω γάρ σε βαλὼν ἐς Τάρταρον ἠερόεντα, 
3 ’, 93 ω Ν 3 ᾽ 9 [ ’ὔ 

εἰς ζύῴφον αἰνόμορον καὶ ἀμήχανον" οὐδέ σε μήτηρ 
5 Ι͂ Φ.Ν ἊΣ 9 Ὰ 5 3 ε Ν ἤ 

ἐς φάος οὐδὲ πατὴρ ἀναλύσεται, ἀλλ᾽ ὑπὸ γαίῃ 

ἐρρήσεις ὀλίγοισι μετ᾽ ἀνδράσιν ἡγεμονεύων. 

Τὸν δ᾽ “Ἑρμῆς μύθοισιν ἀμείβετο κερδαλέοισι" 260 

Λητοΐδη τίνα τοῦτον ἀπηνέα μῦθον ἔειπας 

καὶ βοῦς ἀγραύλους διζήμενος ἐνθάδ᾽ ἱκάνεις; 
5) Ν 3 ΄ 3 " “ Μ 

οὐκ ἴδον, οὐ πυθόμην, οὐκ ἄλλου μῦθον ἄκουσα" 

οὐκ ἂν μηνύσαιμ᾽, οὐκ ἂν μήνυτρον ἀροίμην" 

οὐδὲ βοῶν ἐλατῆρι κραταιῷ φωτὶ ἔοικα, 265 
ΠΝ “7 “ Ἷ ,ὕ 4 , οὐδ᾽ ἐμὸν ἔργον τοῦτο, πάρος δέ μοι ἄλλα μέμηλεν" 

ὕπνος ἐμοί γε μέμηλε καὶ ἡμετέρης γάλα μητρός, 
Ι ΄ 3,205 5}. ἘΣ 9 Ν Ν ’ σπάργανά τ᾽ ἀμφ᾽ ὦμοισιν ἔχειν καὶ θερμὰ λοετρά. 

μή τις τοῦτο πύθοιτο πόθεν τόδε νεῖκος ἐτύχθη" 
ὔ Ν ,ὔ “ 3. 5 Ι͂ Ἁ 

καί κεν δὴ μέγα θαῦμα μετ᾽ ἀθανάτοισι γένοιτο 270 

παῖδα νέον γεγαῶτα διὰ προθύροιο περῆσαι 
Ἃ 3 3 ’ὔ Ν. 3 ») ἴδ 93 ’ βουσὶ μετ᾽ ἀγραύλοισι" τὸ δ᾽ ἀπρεπέως ἀγορεύεις. 

246 ἀνὰ Μ: ἄρα εεί. 248 ἐμπλείους Μ : ἐκπλείους ςεΐ. 254 λί- 
κνῳ] κλίνη α ΔΙῸ κατάκηαι ' Ρταείεν Ν 256 λαβὼν Ι΄πεη 
259 ὀλίγοισι ῥαγυπμ 5: κἀμὲ τὸν ἐν σμικροῖς ὀλίγον θεόν Απίῃ. ῬΑ]. ἰχ. 
334 : ὀμφακίας νεκροὺς 1τη}α᾽τὲ65 Τιοῖαῃ ( δἴδρ]. 5 μετ᾽ Μ: ἐν ςεί. 
265 οὔτε ςσοαά. ΠΟΥ. Βαιιπηεϊβίεῦ : οὔτι Ἡ εὐ Π ἢ 260 πόθου Ρτο 
πόθεν Τ 272 ἀγραύλησι Μ 
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χθὲς γενόμην, ἁπαλοὶ δὲ πόδες, τρηχεῖα δ᾽ ὑπὸ χθών. 
3 Ν , Ν ἊΝ “ 3 “- 

εἰ δὲ θέλεις πατρὸς κεφαλὴν μέγαν ὅρκον ὀμοῦμαι" 
μὴ μὲν ἐγὼ μήτ᾽ αὐτὸς ὑπίσχομαι αἴτιος εἶναι, 275 

͵ὔ 3, ἢ » ““ ἈΝ ε [ 

μῆτε τιν ἄλλον ὅπωπα βοῶν κλοπὸν ὑμετεράων, 
“ ε ’ ς ΜΕΘ, Ν Ν 7 “ 3 ΄ὔ αἵ τινες αἱ βόες εἰσί: τὸ δὲ κλέος οἷον ἀκούω. 

Ἃς ἄρ᾽ ἔφη καὶ πυκνὸν ἀπὸ βλεφάρων ἀμαρύσσων 
3 ὁ « , ς 4 " δος ον 

ὀφρύσι ῥιπτάζεσκεν ὁρώμενος ἔνθα καὶ ἔνθα, 
’ 3 3 ᾽ὔὕ ε ἊΝ “ 3 7 μάκρ᾽ ἀποσυρίζων, ἅλιον τὸν μῦθον ἀκούων. 280 

τὸν δ᾽ ἁπαλὸν γελάσας προσέφη ἑκάεργος ᾿Απόλλων" 
9 9 Ν Ὰ9ϑ Ὁ, πέπον ἠπεροπευτὰ δολοφραδὲς ἢ σε μάλ᾽ οἴω 

πολλάκις ἀντιτοροῦντα δόμους εὖ ναιετάοντας 
Υ͂ Ψἷ 3 (6 “ ἘΠ ῸΣ Μ “: “-“ ν 
ἔννυχον οὔ χ᾽ ἕνα μοῦνον ἐπ᾽ οὔδεϊ φῶτα καθίσσαι 

͵ 3 ἣν 5" ’ Ὁ 3 ’ὔ σκευάζοντα κατ᾽ οἶκον ἄτερ ψόφου, οἷ᾽ ἀγορεύεις. 28: 

πολλοὺς δ᾽ ἀγραύλους ἀκαχήσεις μηλοβοτῆρας 

οὔρεος ἐν βήσσῃς, ὁπόταν κρειῶν ἐρατίζων 

ἀντῇς βουκολίοισι καὶ εἰροπόκοις ὀΐεσσιν. 
τς 5: ἢ Ν ᾽ὔ , ΝΟ “ ΟΣ ΝΑ 

ἀλλ᾽ ἄγε, μὴ πύματόν τε καὶ ὕστατον ὕπνον ἰαύσῃς, 
ἐκ λίκνου κατάβαινε μελαίνης νυκτὸς ἑταῖρε. 290 

τοῦτο γὰρ οὖν καὶ ἔπειτα μετ᾽ ἀθανάτοις γέρας ἕξεις" 
ὃς Ν [ ᾽ὔ " , 

ἄρχος φηλητέων κεκλήσεαι ματα πάντα. 

Ως ἄρ᾽ ἔφη καὶ παῖδα λαβὼν φέρε Φοῖβος ᾿Απόλλων. 
Ν 58 ’ ( Ν Ἂν 3 ἴ᾿ 

σὺν δ᾽ ἄρα φρασσάμενος τότε δὴ κρατὺς Αργειφόντης 

οἰωνὸν προέηκεν ἀειρόμενος μετὰ χερσί, 295 
ΥΑ Ν δ ϑγκ ἢ, 3 » 

τλήμονα γαστρὸς ἔριθον ἀτάσθαλον ἀγγελιώτην. 
2 ἴ ΩΝ 3 ΠΈΟΝ 2 , “- “5 ΄, 
ἐσσυμένως δὲ μετ΄ αὑτὸν ἐπέπταρε, τοῖο ὃ ᾿Απόλλων 

ἔκλυεν, ἐκ χειρῶν δὲ χαμαὶ βάλε κύδιμον “Ἑρμῆν. 

273 δ᾽ ὁσποχθὼν1) 470 ῥιπάζεσκεν Μ δ28ο τὸν ν Δί Ὁ: ὡς Μ εα. 
ῬΓ.: ὡς τὸν 284 οὐχ (οὐδ᾽ ΝΜ) οοἀά. επι. Το ΚΕ 486 δραύλους χα Ὁ 
(δραύλους- 55. δ᾽ ἀγραύλους Τ) 287 κρειῶν] μήλων Μ 288 ἄντην 
βουκολίοισι καὶ εἰροπόκοις οἴεσσιν ν ΠοΥΓ. (εΠΊ0]}} : ἀντήσης (-εἰις) ἀγέλησι 
βοῶν καὶ πώεσι μήλων εεῖϊ. 289 ἰαύσεις Μὶ : ἰαύης Π 200 νυκτὸς 
δὲ φίλη καὶ ἑταίρη ΠΑΥΠΊΕΠ 80. Οτίβεη. ἱπ Πδεγεί. 72 (Ρ. 1,.. α. πὶ. 
682) 202 αὖχος Μ᾿: ἀργὸς ΕΓ φηλητέων εα. ΡΥ. : φηλιηπτέων ςΟΥΓ. 
εχ φιλητέων Ῥ : φηλιτέων 9 Ρταείετ Β 2: φιλητέων ςεί. 2906 τλή- 
μονα μετὰ ΕἾ, οἴ, χχν!]. 13 
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“ ᾿ Ἐναν μ τν ν 2 , , ςς ἃ 
ἕζτο δὲ προπάροιθε καὶ ἐσσύμενός περ ὁδοῖο 

“Ἑρμῆν κερτομέων, καί μιν πρὸς μῦθον ἔειπε" 300 
Θάρσει σπαργανιῶτα Διὸς καὶ Μαιάδος υἱέ: 

ς ’ὔ Ν ᾿ ἴω Μ ’ 

εὑρήσω καὶ ἔπειτα βοῶν ἴφθιμα κάρηνα 
’ὔ 5 “ Ν 2) “47 ξοων ς “Ζ 

τούτοις οἰωνοῖσι" σὺ δ᾽ αὖθ᾽ ὁδὸν ἡγεμονεύσεις. 

Ὡς φάθ᾽- ὁ δ᾽ αὖτ᾽ ἀνόρουσε θοῶς Κυλλήνιος Ἑρμῆς 
σπουδῇ ἰών: ἄμφω δὲ παρ᾽ οὔατα χερσὶν ἐώθει 305 ἢ ρ ΧΕρ 

, ᾿) δ, 5 ’ὔ “ Ν “, 

σπάργανον ἀμφ᾽ ὦμοισιν ἐελμένος, εἶπε δὲ μῦθον" 
- , ε “ , Ι 

Πῇῃ με φέρεις “Ἑκάεργε θεῶν ζαμενέστατε παντων; 
Φ “ οἱ 3 Ἵ ’ὔ 

ἡ με βοῶν ἕνεχ᾽ ὧδε χολούμενος ὀρσολοπεύεις; 
3, ’ »ἴ[Δ᾽ 23 ,ὔ - , 2 Ν 5) [2 
ὦ πόποι εἴθ᾽ ἀπόλοιτο βοῶν γένος" οὐ γὰρ ἐγὼ γε 

ὑμετέρας ἔκλεψα βόας, οὐδ᾽ ἄλλον ὄπωπα, 310 
Ὁ“ , ΟἹ , Ἁ Ν Ν μ Ἂν 2 ’ 

αἵ τινὲς εἰσι βόες" τὸ δὲ δὴ κλέος οἷον ἀκούω. 

δὸς δὲ δίκην καὶ δέξο παρὰ Ζηνὶ Κρονίωνι. 

Αὐτὰρ ἐπεὶ τὰ ἕκαστα διαρρήδην ἐρέεινον 
ς “ 3 3 ’ Ν “ 3 Ν «Χ 

Ἑρμῆς τ΄ οἰοπόλος καὶ Λητοῦς ἀγλαὸς υἱὸς 
5 Ν δὴ ΝΥΝ ς Ν ’ δ Ν 

ἀμφὶς θυμὸν ἔχοντες" ὃ μὲν νημερτέα φωνὴν 315 

οὐκ ἀδίκως ἐπὶ βουσὶν ἐλάζτο κύδιμον ᾿Ἑρρμῆν, 

αὐτὰρ ὁ τέχνῃσίν τε καὶ αἱμυλίοισι λόγοισιν 

ἤθελεν ἐξαπατᾶν Κυλλήνιος ᾿Αργυρότοξον" 
αὐτὰρ ἐπεὶ πολύμητις ἐὼν πολυμήχανον εὗρεν 

ἐσσυμένως δὴ ἔπειτα διὰ ψαμάθοιο βάδιζε 320 
;ὔ 9: Ξὰς ’ Ν ΝΝ ΄“. εν 

πρόσθεν, ἀτὰρ κατόπισθε Διὸς καὶ Λητοῦς υἱός. 

αἶψα δὲ τέρθρον ἵκοντο θυώδεος Οὐλύμποιο 
ἐς πατέρα Κρονίωνα Διὸς περικαλλέα τέκνα" 

- Ν ς) ΄ ,ὔ ἴ ἥ 
κεῖθι γὰρ ἀμφοτέροισι δίκης κατέκειτο τάλαντα. 

3023 αὐτοῖς Μ οἰωνοῖς εὖ εα. ΡΓ. : οἰωνοῖσιν εὖ Ὁ : σὺ Μ" (εὖτ' 
γηδΥρ.) 805 σοτητηδίε ᾿πέθΡΌΠ ΧΙ ΠΊΤ5 806 σπάργανον, Τ᾽ ΟΥν"]] 6 
ἐέλμενος Νί : ἐλιγμένος (ἑλ-) ςεΐ. : ἐελμένον Βαυπηεϊδέογ : ἐλελιγμένον 
απι0]]} 808 ἐνέχωνδὲ Μ ὀρσοπολεύεις 9 : ὀρσολοπεύεις. ἀλλα- 
χῶς ὀρσοπολεύεις ΝΣ 812 δέξαι πὰρ 313 ἔπειτα Μ ἐρέεινεν 
ΧΡ ΜΈεά. ΡΥ. 315 φωνὴν ςοαα. : φῶρα ΝΝΊΠαΙ5ΩΗ, οἴ, 156, 385. ἰΙασιιπα 
[ογίαββε βίδεπιεπάδ βεγναίο φωνήν 322 ἴἰὰ Μ11Π: δ᾽ ἵκοντο κάρηνα 
2 »ν εἀ. Ῥγ. 
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"" ὅν Τεὐμιλίη δ᾽ ἔχ 

ἄφθιτοι ἠγερέθοντο μετὰ χρυσόθρονον ἠῶ. 

Ολυμπον ἀγάννιφον, ἀθάνατοι δὲ 325 

ἔστησαν δ᾽ “Ἑρμῆς τε καὶ ἀργυρότοξος ᾿Απόλλων 
’ὔ Ν ,ὔ «ς 35 ᾽’ὔ , εΧ 

πρόσθε Διὸς γούνων" ὁ δ᾽ ἀνείρετο φαίδιμον υἱὸν 

Ζεὺς ὑψιβρεμέτης καί μιν πρὸς μῦθον ἔειπε" 

Φοῖβε πόθεν ταύτην μενοεικέα ληϊδ᾽ ἐλαύνεις 330 

παῖδα νέον γεγαῶτα φυὴν κήρυκος ἔχοντα; 
“ , “- ἴω 5: 6 7 2 

σπουδαῖον τόδε χρῆμα θεῶν μεθ᾽ ὁμήγυριν ἦλθε. 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπεν ἄναξ ἑκάεργος ᾿Απόλλων" 
5 5 ᾿ Ω ὦ πάτερ ἢ τάχα μῦθον ἀκούσεαι οὐκ ἀλαπαδνὸν 

Ψ, “ “. 

κερτομέων ὡς οἷος ἐγὼ φιλολήϊός εἰμι. 335 
παῖδά τιν᾽ εὗρον τόνδε διαπρύσιον κεραϊστὴν 

Κυλλήνης ἐν ὄρεσσι πολὺν διὰ χῶρον ἀνύσσας 
7, “ 5 “ “- Υ " ᾿», κέρτομον, οἷον ἐγώ γε θεῶν οὐκ ἄλλον ὄπωπα 
2... 5 “ ε [ ’ὔ ’ὔ ΚΆΡΑ χε ᾿ “ 

οὐδ ἀνδρῶν, ὁπόσοι λησίμβροτοί εἰσ΄ ἐπὶ γαῖαν. 
, “ ἤ “ ον Ὁ ἐλ “- Ε 4. Α 7 

κλέψας ὃ ἐκ λειμῶνος ἐμὰς βοῦς ᾧχετ᾽ ἐλαύνων 340 
Ἥ Ν “ 

ἑσπέριος παρὰ θῖνα πολυφλοίσβοιο θαλάσσης 
ὃ 3 

εὐθὺ Πύλον δ᾽ ἐλάων᾽ τὰ δ᾽ ἄρ᾽ ἴχνια δοιὰ πέλωρα 
»᾿ ον; οῦο, “ ᾽ὔ " 

οἷα τ΄ ἀγάσσασθαι καὶ ἀγαυοῦ δαίμονος ἐργα. 
“- Ν “ς ον “ 5 Ν ΄“- 

τῆσιν μὲν γὰρ βουσὶν ἐς ἀσφοδελὸν λειμῶνα 

ἀντία βήματ᾽ ἔχουσα κόνις ἀνέφαινε μέλαινα" 345 
“ΑἸ ςΝΤ ὃ᾽ “; Ἰδδ᾽ 5, Ν Ῥ τ 7 ΩΣ δ). τ Ν 

αὐτὸς δ᾽ οὗτος Ἰ᾿ ὅδ᾽ ἐκτὸς Τ ἀμήχανος, οὔτ᾽ ἄρα ποσσὶν 
. 5. " " " “ 

οὔτ᾽ ἄρα χερσίν ἔβαινε διὰ ψαμαθώδεα χῶρον" 
Ἀπ ΔΡ, ΄“ 

ἀλλ᾽ ἄλλην τινὰ μῆτιν ἔχων διέτριβε κέλευθα 

τοῖα πέλωρ᾽ ὡς εἴ τις ἀραιῆσι δρυσὶ βαίνοι ρ ραιῇσι ὃρ ᾿ 
» ᾿ δ᾿ “5.7 
ὄφρα μὲν οὖν ἐδίωκε διὰ ψαμαθώδεα χῶρον, 350 

325 εὐμιλίη Μ : εὐμυλίη εεΐ. : εὐμελίη, εὐνομίη, στωμυλίη Ὠ᾽ Οτν!ε: 
αἱμυλίη Ήενπε : εὐμελίη, ἐμμελίη Ἠετγηδπη : εὐελίη Ετδηϊε ; ἀδμωλὴ 
Βεγρκ : εὐδίη Βαυτηεϊδβέεγ : αἰθρίη Θ΄α,τη : εὐκηλίη 51Καε5 : εὐμολίη 1[.πά- 
νυ ἢ δῃη οὐμιλίη 5ς. ὁμιλίη 326 ἴία ν: ποτὶ πτύχας οὐλύμποιο ςεΕΐ, 
336 ἤγουν (ἢ Π 55. τ) φανερὸν κλέπτην Τηδύξ. 1. Π 339 γαῖαν Μ: 
γαίη χ 242 εὐθύπυλονδ᾽ Μ : εὐθυπόρονδ᾽ ςεί. δία 9: δοιὰ ςσεΐ. 
343 ἀγάσίσ)εσθαι οςοἀά. ρτεείεγ Μ 344 τοῖσι Μ' 349 βαίνων ΝΜ 
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εκ τ ΝΥ , ς 

ῥεῖα μάλ᾽ ἴχνια πάντα διέπρεπεν ἐν κονίῃσιν" 
9. Ν .] Ν Ξ , ΄ “ , 

αὐτὰρ ἐπεὶ ψαμάθοιο μέγαν στίβον ἐξεπέρησεν, 
"᾿ έ ἌΣ “-“ » 29 Ν Ν ὅ “ 

ἄφραστος γένετ ὦκα βοῶν στίβος ἡδὲ καὶ αὐτοῦ 
“ 1. ΜήΗΝΣ ᾿ ’ ΝΝ 3 5 Ν ὙΠ Ἂς 

χῶρον ἀνὰ κρατερόν" τὸν δ᾽ ἐφράσατο βροτὸς ἀνὴρ 
3 ΄ὔ 3, Ν ν) “ ΄“ , 2 7 

εἰς Πύλον εὐθὺς ἐλῶντα βοῶν γένος εὐρυμετώπων. 355 

αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ τὰς μὲν ἐν ἡσυχίη κατέερξε " Ϊ μ ΠΏ ΧΙ Ὁ 
Ν ἥ ς “ ἣ Ν Υ Ν ᾽ν 

καὶ διαπυρπαλάμησεν ὁδοῦ τὸ μὲν ἔνθα τὸ δ᾽ ἔνθα, 
5 ἊΨ , , Ν 5 Ν. 

ἐν λίκνῳ κατέκειτο μελαίνῃ νυκτὶ ἐοικὼς 
“7 5) 5 ’ Ν ’ Ε] ᾽ ΦΥΡΟῸΝ 

ἄντρῳ ἐν ἠερόεντι κατὰ ζόφον, οὐδέ κεν αὐτὸν 

αἰετὸς ὀξὺ λάων ἐσκέψατο' πολλὰ δὲ χερσὶν 36ο 
οὶ Ν 3 ’ ᾽ὔ 5 4 αὐγὰς ὠμόργαζε δολοφροσύνην ἀλεγύνων. 
᾿ Ν 2 ᾿) ’ὔ’ “ 5 [, 5 ’ 

αὐτὸς δ᾽ αὐτίκα μῦθον ἀπηλεγέως ἀγόρευεν" 
2 »ἷ 5) ’ 2 3 “ Υ 

οὐκ ἴδον, οὐ πυθόμην, οὐκ ἄλλου μῦθον ἄκουσα, 
} , ,ὔ Ρ] 5.2) «ἃ ’ 3 7: 

οὐδέ κε μηνύσαιμ᾽, οὐδ΄ ἂν μηνυτρον ἀροίμην. 

ἮἪ τοι ἄρ᾽ ὡς εἰπὼν κατ᾽ ἄρ᾽ ἕζετο Φοῖβος ᾿Απόλλων'" 

Ἑρμῆς δ᾽ ἄλλον μῦθον ἐν ἀθανάτοισιν ἔειπε, 366 
ἴω 

δείξατο δ᾽ εἰς Κρονίωνα θεῶν σημάντορα πάντων" 

Ζεῦ πάτερ ἣ τοι ἐγώ σοι ἀληθείην ἀγορεύσω" 
’ ᾿ 3 Ν ᾿] ον ΄ὔ 

νημερτὴς τε γάρ εἰμι καὶ οὐκ οἶδα ψεύδεσθαι. 

ἦλθεν ἐς ἡμετέρου διζήμενος εἰλίποδας βοῦς 370 
΄ .] » , 5) , 

σήμερον ἠελίοιο νέον ἐπιτελλομέγοιο, 

οὐδὲ θεῶν μακάρων ἄγε μάρτυρας οὐδὲ κατόπτας. 
’ὔ’ 3... 5 ’ “) ἠφ « Ν “ 

μηνύειν δ᾽ ἐκέλευεν ἀναγκαίης ὑπὸ πολλῆς; 
Ν “-“ 3 ’ 

πολλὰ δέ μ᾽ ἠπείλησε βαλεῖν ἐς Τάρταρον εὑρύν, 
οὕνεχ᾽ ὁ μὲν τέρεν ἄνθος ἔχει φιλοκυδέος ἥβης, 375 

τας 5 δ Χ ’ Ν. , ᾿] ων Ν. 7 ’ὔ’ 

αὐτὰρ ἐγὼ χθιζὸς γενόμην" τὰ δέ τ᾽ οἷδε καὶ αὐτὸς" 
» “- ᾿] “- “ Ἀ 8.9 ’ οὐ τι βοῶν ἐλατῆρι κραταιῷ φωτὶ ἐοικώς. 

352 μέγαν] πολὺν Μ 256 κατέερξε 3: κατέρεξε ςεῖ. 357 διαπῦρ 
ΜΌῸ 11: παλάμησεν Μ: διὰ πῦρ μάλ᾽ ἄμησεν εεῖ. σοΥΓ. Π|ΡΕπ, οἵ. 
Θ.01Ζ ἤἤζίοηονγ ϑίμαϊονε τ903. 251 86ο λάων (55. βλέπων) ΕΤ.} 
861: ὠ(ὡ)μάρταζε σοαά. (ὠμόρταζε ΤῊ ετῃ. ΙΙρεπ ο]. σι τ99 ἀλεγύνων 
ΧΟ : ἀλεγίζων Μ : ἀλεείνων 2, εἴ. 557 862 ἀπολεγέως ΕΤ1Π 
866 ἴίᾳ γν: ἑρμῆς δ᾽ αὖθ᾽ ἑτέρωθεν ἀμειβόμενος ἔπος ηὔδα ςεῖΐ. 868 ἀγο- 
ρεύσω ΝΜ : καταλέξω ςεΐ., εἴ, Κὶ 384 Δ]. 370 ἡμέτερον ΒΑΓΠΕ65, εἶ, 
β 55, ἡ 801, ρ 534 3171 νέον γ᾽ 9 (ὑγαείεσ Α 9): γ᾽ δά. Ὁ πὶ. Ρ. 
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’ὔὕ ἃς Ν “ Ν ’ὔ Μἷ “Ψ 

πείθεο, καὶ γὰρ ἐμεῖο πατὴρ φίλος εὔχεαι εἶναι, 

ὡς οὐκ οἴκαδ᾽ ἔλασσα βόας, ὡς ὄλβιος εἴην, 

οὐδ᾽ ὑπὲρ οὐδὸν ἔβην: τὸ δέ τ᾽ ἀτρεκέως ἀγορεύω. 380 
᾿Ἠέλιον δὲ μάλ᾽ αἰδέομαι καὶ δαίμονας ἄλλους, 

καὶ σὲ φιλῶ καὶ τοῦτον ὀπίζομαι" οἷσθα καὶ αὐτὸς 
ε 3 » “ 3 7 ὃ᾽ Ἐὲ ὃ ᾽ὔ [γιὲ 
ὡς οὐκ αἴτιός εἰμι" μέγαν ἐπιδαίομαι ὅρκον" 

᾽ ης 9 ΨΦ ’ 2 4 ͵ οὐ μὰ τἀδ᾽ ἀθανάτων εὐκόσμητα προθύραια. 
’ ον ΟῚ Ν. ’ὔ’ " Ν 7 Ν 

καί ποτ΄ ἐγὼ τούτῳ τίσω ποτὶ νηλέα φωρὴν 385 
Ν “ Ὁ) τὰ Ν ιν τς, 7 ν᾽ 

καὶ κρατερῷ περ ἐόντι" σὺ δ᾽ ὁπλοτέροισιν ἄρηγε. 
ὰ Ἦ 3 ᾽ὔ Ὡς φάτ᾽ ἐπιλλίζων Κυλλήνιος ᾿Αργειφόντης, 

καὶ τὸ σπάργανον εἶχεν ἐπ᾽ ὠλένῃ οὐδ᾽ ἀπέβαλλε : Ργ Χ ῇ ; 
Ν ἤν Ὁ) 7ὔ Ν ͵ “ 

Ζεὺς δὲ μέγ᾽ ἐξεγέλασσεν ἰδὼν κακομηδέα παῖδα 
κ Ἄν 9 , ») ’ὔ 5 Ν ’ 

εὖ καὶ ἐπισταμένως ἀρνεύμενον ἀμφὶ βόεσσιν. 390 
3 ’ » Ὁ) , ς ’ Ἁ Υ 

ἀμφοτέρους ὃ ἐκέλευσεν ὁμόφρονα θυμὸν ἔχοντας 

ζητεύειν, “Ερμῆν δὲ διάκτορον ἡγεμονεύειν, 
ϊ Ν - Ν - τ. (1. ,ὔ , καὶ δεῖξαι τὸν χῶρον ἐπ᾽ ἀβλαβίῃσι νόοιο 

“ Ν ᾿'ἝἽ 2 5 , ἴω Μ ’ 

ὅππῃ δὴ αὐτ᾽ ἀπέκρυψε βοῶν ἴφθιμα κάρηνα. 
“ Ν . Ν « “ 

νεῦσεν δὲ Κρονίδης, ἐπεπείθετο δ᾽ ἀγλαὸς ᾿“Ερμῆς" 305 
ἘΠ ον ΝΕ " Ν ἥ 5 "» 

ῥηϊδίως γὰρ ἔπειθε Διὸς νόος αἰγιόχοιο. 

τὼ δ᾽ ἄμφω σπεύδοντε Διὸς περικαλλέα τέκνα 
ἐς Πύλον ἠμαθόεντα ἐπ᾽ ᾿Αλφειοῦ πόρον ἵξον' 
ἀγροὺς δ᾽ ἐξίκοντο καὶ αὔλιον ὑψιμέλαθρον 
ς “ Ἂς Ν 7 ιν ’ Ν 3 Ὁ“ 

χοῦ δὴ τὰ χρήματ᾽ ἀτάλλετο νυκτὸς ἐν ὥρῃ. 400 

ἔνθ᾽ “Ἑρμῆς μὲν ἔπειτα κιὼν παρὰ λάϊνον ἄντρον 

εἰς φῶς ἐξήλαυνε βοῶν ἴφθιμα κάρηνα" 

Λητοΐδης δ᾽ ἀπάτερθεν ἰδὼν ἐνόησε βοείας 

881 δὲ οἵη. σοαά. ρτγεείεσ Μ 382 ἴίᾳ Μ΄: καί σε ςεί. 3283 ἐπι- 
δεύομαι Μ : ἐπιδαίομαι σεἰ. (δαι ἴῃ τα5. 1.2 : ἐπιδεόμαι ΠῚ : ἐπιδώσομαι 
ΒΑΓΠΕΒ: ἐπιμαίομαι Ἡετγννεγάεξη: Δῃ. μέγαν δ᾽ ἄρ᾽ ἐπαιδέομ᾽ ὅρκον ὃ οἸϊπη 
μέγαν δ᾽ ἔπι ὅρκον ὀμοῦμαι ῬΓΟΡΟΒΕΪΠηι5 385 ποτὶ Μ: ποτὲ 
ἘΕΕ ΟἿ Ρ ΤΟΙ φωρὴν ΝΜ : φωνὴν ςεί. 386 κραταιῷ ῥ, οἴ, 265 
394 ἴφιμα 11 Τ 3097 σπεύδοντο χα Δί Ὁ εά. ΡὈΓ. Γ 55. 808 δ᾽ ἐπ᾿ αὶ 
Αἱ Ὁ εα. ργ. 400 (οοτΓΓ. ΕἾΘΚ (0]]. ηχοι 1. Ὁ. νἱϊ. 235. τό: ὅχου δὲ τὰ 
χρήματα τιτάλλετο Ν' : χ᾽ οὐ, ἧχ᾽ οὗ, ἦχ᾽ οὐ 5ἴτη. ςεΐ, ἀτιτάλλετο 
νι]. : ἀντιβάλλετο ἘΣ : ἀντιτάλλετο Τ, επΊ. εα. ΡΓ. 401 ἐς ΡΙῸ παρὰ 
Μ 402 ἤλαυνε 2 403 ἀπάνευθεν Μ, εἴ, Εὶ 445 
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[2 3. 19 ϑΟΌΥΨ, ’ « οι. 

πέτρῃ ἐπ ἡλιβάτῳ, τάχα δ᾽ ἤρετο κύδιμον Εἱρμῆν" 

Πῶς ἐδύνω δολομῆτα δύω βόε δειροτομῆσαι, 4ος 

ὧδε νεογνὸς ἐὼν καὶ νήπιος; αὐτὸς ἐγώ γε 
’ »" δ Ν 9. Ν ’, Ν θαυμαίψω κατόπισθε τὸ σὸν κρατος" οὐδὲ τί σε χρὴ 

μακρὸν ἀέξεσθαι Κυλλήνιε Μαιάδος υἱέ. 
ἃ ΞΡ ΞΘΥ ἐ5 Ν Ὁ , Ν Ν 
ἀὴς ἀρ ἔφη, καὶ χερσὶ περίστρεφε καρτερὰ δεσμὰ 

“ δ 3. 56 Νὰ Ν Ν ΔΝ ων ὮΝ ἄγνου" ταὶ δ᾽ ὑπὸ ποσσὶ κατὰ χθονὸς αἶψα φύοντο 4το 
5 ’ 9 , 3 , 9, ,ὔ 

αὐτόθεν ἐμβολάδην ἐστραμμέναι ἀλλήλῃσι 
(ὁ Στ Ν έ 1) 3.9 " ’ ῥεῖά τε καὶ πάσῃσιν ἐπ᾽ ἀγραύλοισι βόεσσιν 
ἝἙρμέω βουλῇσι κλεψίφρονος" αὐτὰρ ᾿Απόλλων 

θαύμασεν ἀθρήσας. τότε δὴ κρατὺς ᾿Αργειφόντης 

χῶρον ὑποβλήδην ἐσκέψατο πῦρ ἀμαρύσσων 415 

2 ’, 4 “κι 9. 9 ,, εΝ 
ἐγκρύψαι μεμαώς" Λητοῦς δ᾽ ἐρικυδέος υἱὸν 
εκ 5 "5: ς ’ ε Υ̓ 3 9 ’, 
ῥεῖα μάλ᾽ ἐπρηῦνεν ἑκηβόλον, ὡς ἐθελ᾽ αὐτός, 

Ν ’ Ὁ Ν δ. 91.195 »] ΄-» Ἁ 

καὶ κρατερόν περ ἐόντα' λαβὼν δ᾽ ἐπ᾽ ἀριστερὰ χειρὸς 

πλήκτρῳ ἐπειρήτιζε κατὰ μέλος" ἡ δ᾽ ὑπὸ χειρὸς “) ιηὸς βρη μ { ΧΕΌΡ 
“ - ’ 

σμερδαλέον κονάβησε, γέλασσε δὲ Φοῖβος ᾿Απόλλων 420 
γηθήσας, ἐρατὴ δὲ διὰ φρένας ἤλυθ᾽ ἰωὴ 

’, ο) “ ’ Ν [σὰ ὌΝ θεσπεσίης ἐνοπῆς, καί μιν γλυκὺς ἵμερος ἥρει 
“΄᾿59 Ι ἐφ 3. Ὁ. Ν ’, 

θυμῷ ἀκουάζοντα' λύρῃ δ᾽ ἐρατὸν κιθαρίζων 
ἌΝ ΕΝ, ΠΟ ’ ΟΕ. ΡΟΣ Ν , εν 

στῆ ῥ᾽ ὅ γε θαρσήσας ἐπ᾿ ἀριστερὰ Μαιάδος υἱὸς 

Φοίβου ᾿Απόλλωνος, τάχα δὲ λιγέως κιθαρίζων 425 
ὕά ΣΟΥ ΟῚ , 3 Ν. , εὐ ’ 

γηρύετ᾽ ἀμβολάδην, ἐρατὴ δέ οἵ ἕσπετο φωνή, 

κραίνων ἀθανάτους τε θεοὺς καὶ γαῖαν ἐρεμνὴν 
ὡς τὰ πρῶτα γένοντο καὶ ὡς λάχε μοῖραν ἕκαστος. 

4094 γαίη κατ᾽ Μ εἴρετο Μ 406 νεογνοίων Μ 408 ἀέξα- 
σθαι Μ 409 ᾿ἰδοιηδιη ἢἰς εἰ 415 βίδι. Βαιπηεϊβέεῦ 41το ἀγνοῦ 
ΠΤ (εχ ἀγ.): ἅγνου, ἁγνοῦ «εἰ. : ἄγνους ΓΙ νν] ἢ φέροντο Δ 
4τι ἀμβολάδην Μ 412 ἀγραύλησι Μ αὶ 4τ4 ὅτε Ν2 417 ἔπράυ- 
νεν Ἐ Τ (-εν εχ -αν) 4:8 χειρὸς) λύρην Μ 420 κονάβισσε 
422 ν. ΟΠΊ. ΡΓδεῖεσ Μ οππα5 425 λλιγέως αὶ 426 ἕἔπετο Τ 
437 κραίνων ) κλείων ἨεΥΠΊΔ ΠΗ : αἰνῶν ΘίΕΡΗ. : οὐρανὸν ΤΟΙ κραίνειν" 
τιμᾶν. κραίνουσι᾽ πληροῦσι, παρέχουσι; τιμῶσι. Ήπεεδν(ἢ., εἴ. τ᾽ 567, 
ΕἸηΡΕά, τττ. 2 Ὠ]1ε]5 
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’ὔ Ν “- “ ΦΡΆ »} “ 

Μνημοσύνην μὲν πρῶτα θεῶν ἐγέραιρεν ἀοιδῇ 

μητέρα Μουσάων, ἡ γὰρ λάχε Μαιάδος υἱόν" 430 

τοὺς δὲ κατὰ πρέσβιν τε καὶ ὡς γεγάασιν ἕκαστος 

ἀθανάτους ἐγέραιρε θεοὺς Διὸς ἀγλαὸς υἱὸς 

πάντ᾽ ἐνέπων κατὰ κόσμον, ἐπωλένιον κιθαρίζων. 

τὸν δ᾽ ἔρος ἐν στήθεσσιν ἀμήχανος αἴνυτο θυμόν, 
καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 435 

Βουφόνε μηχανιῶτα πονεύμενε δαιτὸς ἑταῖρε 

πεντήκοντα βοῶν ἀντάξια ταῦτα μέμηλας. 

ἡσυχίως καὶ ἔπειτα διακρινέεσθαι ὀΐω. 

νῦν δ᾽ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ πολύτροπε Μαιάδος υἱὲ 
Ἂ ’ἢ ἸΌΝ. “ ΩΣ, Ὑ το τ τον, ἢ σοί γ᾽ ἐκ γενετῆς τάδ᾽ ἅμ᾽ ἕσπετο θαυματὰ ἔργα. 446 
“ἢ 3 , ὟΝ σ᾿ 5 ’ 
ἢέ τις ἀθανάτων ἠὲ θνητῶν ἀνθρώπων 

δῶρον ἀγαυὸν ἔδωκε καὶ ἔφρασε θέσπιν ἀοιδήν; 
ζ, ΑΝ ᾽ὔ’ 7 » 2 ’ 

θαυμασίην γὰρ τηνὸε νεήφατον ὄσσαν ἀκούω, 
ἃ » ’ ’ ᾽ » 3.1.5 - ἣν οὔ πώ ποτέ φημι δαήμεναι οὔτε τιν᾽ ἀνδρῶν, 

οὔτε τιν᾽ ἀθανάτων οἱ ᾿Ολύμπια δώματ᾽ ἔχουσι, 445 

νόσφι σέθεν φηλῆτα Διὸς καὶ Μαιάδος υἱέ. 
τίς τέχνη, τίς μοῦσα ἀμηχανέων μελεδώνων, 

τίς τρίβος; ἀτρεκέως γὰρ ἅμα τρία πάντα πάρεστιν 
εὐφροσύνην καὶ ἔρωτα καὶ ἥδυμον ὕπνον ἑλέσθαι. 

καὶ γὰρ ἐγὼ Μούσῃσιν ᾿Ολυμπιάδεσσιν ὀπηδός, 459 

τῆσι χοροί τε μέλουσι καὶ ἀγλαὸς οἶμος ἀοιδῆς σι χοροί τε μ γ “ ῆ 
Ν ΙΝ “ Ἂς ’ ’ὔ Ξ “ 

καὶ μολπὴ τεθαλυῖΐῖα καὶ ἱμερόεις βρόμος αὐλῶν" 

ἀλλ᾽ οὔ πώ τί μοι ὧδε μετὰ φρεσὶν ἄλλο μέλησεν 
οἷα νέων θαλίης ἐνδέξια ἔργα πέλονται" 

θαυμάζω Διὸς υἱὲ τἀδ᾽ ὡς ἐρατὸν κιθαρίζεις. 455 
“ ΡΞ δ 3. 3 Ψ ΦΩΝ Ν Ν ᾽ 53 

νῦν δ᾽ ἐπεὶ οὖν ὀλίγος περ ἐὼν κλυτὰ μήδεα οἶδας, 

431 πρέσβην ςοἀά. επη. Μδίίϊδα, οἴ, σις ἅπαντες Μ 438 διακρί- 
νεσθαι Μ' Ὁ 440 σοΐ γ᾽] σὺ γενεῆς ρῥτΓαείεν Μ ΠΡτὶ 443 ΞΌΡΕΓ 
νεήφατον ΠΟΠΏΪΠ1] βου ρίππιὶ μαρεῖ Τὸ (ην ἢ εἰν 1) 446 φηλητὰ ΡΑΐ: 
φιλητὰ ςεΐ. δες. σΟΥΓ. ΒΑΓΠΕ5 448 τρὶς Τ' 449 νήδυμον 2 
451: ὕμνος Μ ν: οἶμος ςεῖ. 453 ἄλλο Μ᾿: ὧδε ςεΐ., εἴ, ΑΡο]]. 452 
456 οἷσθα Μ 
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“᾿ ’ 
ἴζε πέπον καὶ μῦθον ἐπαίνει πρεσβυτέροισι. 

νῦν γάρ τοι κλέος ἔσται ἐν ἀθανάτοισι θεοῖσι 
’ 3 ϑ αι σαν Ν ’ἤὥ Ν 3.1.2 ’ 3 , 

σοὶ τ᾽ αὐτῷ καὶ μητρί" τὸ δ ἀτρεκέως ἀγορεύσω" 
Ν Ἂς ’ δι. 9 ’ 4 Ν 3 ’ 6 

ναὶ μὰ τόδε κρανέϊΐνον ἀκόντιον ἡ μὲν ἐγὼ σε «ες 

κυδρὸν ἐν ἀθανάτοισι καὶ ὄλβιον Τ᾿ ἡγεμονεύσω, 

δώσω τ᾽ ἀγλαὰ δῶρα καὶ ἐς τέλος οὐκ ἀπατήσω. 
Τὸν δ᾽ Ἑρμῆς μύθοισιν ἀμείβετο κερδαλέοισιν"» 

9 “ 5 ες [ , ΘΑ ΟΝ 3 ’’ 

εἰρωτᾷς μ' Εκάεργε περιφραδές" αὐτὰρ ἐγὼ σοι 
4 ε ν 9 , ΝΜ ’ὔ ό 

τέχνης ἡμετέρης ἐπιβήμεναι οὔ τι μεγαίρω. 465 
᾿ 5 ΣΝ 3 , , ΝΜ ων 

σήμερον εἰδήσεις" ἐθέλω δέ τοι ἤπιος εἶναι 

βουλῇ καὶ μύθοισι, σὺ δὲ φρεσὶ πάντ᾽ εὖ οἶδας. 

πρῶτος γὰρ Διὸς υἱὲ μετ᾽ ἀθανάτοισι θαάσσεις 
᾿ς} ὔ “ ὔ ,ὔ Ν 

ἡῦς τε κρατερὸς τε" φιλεῖ δέ σε μητίετα Ζεὺς 

ἐκ πάσης ὁσίης, ἔπορεν δέ τοι ἀγλαὰ δῶρα" 479 
καὶ τιμὰς σὲ δέ φασι δαήμεναι ἐκ Διὸς ὀμφῆς 
μαντείας θ᾽ “Ἑκάεργε Διὸς πάρα, θέσφατα πάντα" 

“ “ ΙΓ ΟΝ, 4 σῸ 5 δ , 

τῶν νῦν αὐτὸς ἔγωγε παῖδ᾽ ἀφνειὸν ἡ δεδάηκα. 
Ν 3 3 ΄ ’ »] ἣ ὩΦ “Ψ 

σοὶ ὺ αὐταγρετὸν ἐστι δαήμεναι ὅττι μενοινᾷς. 
3 ἂν φν Ν 

ἀλλ᾽ ἐπεὶ οὖν τοι θυμὸς ἐπιθύει κιθαρίζειν, 473 
΄ Ν Ϊ) ΟῚ . 3 , 

μέλπεο καὶ κιθάριζε καὶ ἀγλαΐας ἀλέγυνε 

δέγμενος ἐξ ἐμέθεν" σὺ δέ μοι φίλε κῦδος ὄπαζε. 
9 ’, Ν Ν 9} ’ὔ ε ’ὔ 

εὐμόλπει μετὰ χερσὶν ἔχων λιγύφωνον ἑταίρην 

καλὰ καὶ εὖ κατὰ κόσμον ἐπιστάμενος ἀγορεύειν. 

εὔκηλος μὲν ἔπειτα φέρειν εἰς δαῖτα θάλειαν 480 
Ν. Ἂ ε , δν  Π0) 7 “ 

καὶ χορὸν ἱμερόεντα καὶ ἐς φιλοκυδέα κῶμον, 

457; 458 οπΊ. ργβδείεσ Μ οπιπεβ 457 θυμὸν σοά. ἐπι. Κα πη ΚΕη, 
εἴ. σ τ67 (ν.].} Σ 313 5ες. Ἐρδρῃγοάιϊίαπι. Δ 412 τέττα σιωπῇ ἧσο, 
ἐμῷ δ᾽ ἐπιπείθευ μύθῳ 46ο ἴα ΙἸρεη : κρανάϊνον Δ ΑἹΤ': κραναΐον 
ςεΐ, (αἴ ἴῃ Γὰ5 1), εἴ, Ἡ εγοά. νὶ]. 92 ἔγωγε ΕΤΑΙ͂Τ 461 ἡγεμόν 
εἵσω ΤΥττε]] 468 θοάσσεις Μ 4ητ σέ γέκ ἴἴα ἸπίεγρΡι ΠΧΙΠΊΙΒ : 
καὶ τιμάς" σὲ δέ φασι ὃ. ἐκ Δ. ὁμ. μαντείας θ᾽ ἑκάεργε" Διὸς παρὰ θέσφατα 
πάντα ςοαά6. 472 μαντείας θ᾽ ΜΑ ΟΠ οοτγ. δ᾽ ΝἹ : τ᾽ ςεΐ. πάρα 
ΞΙΈρη. : παρὰ, παρα σοα4. 473 τῶν γΝ: καὶ ςεί. ἔγωγε παῖδ᾽ 
ἀφνειὸν σοὐά.: ἐγώ σε ἩδεΓΠπΊδππ, οἴ. 460 : πεδ᾽ ἀφνειῶν Τγττε]]} 
4174 αὖτ᾽ ἄγρετόν ςοαά. επ|. εἀ. ΡΓ. 418 γλυκύφωνον ἘΤ ἑταῖρον 
ῥ 479 ἐπισταμένως σοἀά. επ]. ΒΑΓΠΕ5 481 φιλομειδέα 2 
χῶρον 2 
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᾿ ,ὔ ’ ἈΝ ΡΣ ( [τὰ δΝ Φ.ΙΝ 

εὐφροσύνην νυκτὸς τε καὶ ματος. ὃς τις ἂν αὑτὴν 
,ὔ Ν ’ ’ὔ 5 ’ὔ 

τέχνῃ καὶ σοφίῃ δεδαημένος ἐξερεείνῃ 
᾽ “Ὁ ,ὔ ζ , 

φθεγγομένη παντοῖα νόῳ χαρίεντα διδάσκει 
ς ΣΑΡΝ δ.} ᾿, »} ’ “ 

ῥεῖα συνηθείησιν ἀθυρομένη μαλακῇσιν, 485 
3 ᾽’ὔ ’ 7 ἃ ,ὔ ΦῚ ΠΝ 

ἐργασίην φεύγουσα δυήπαθον" ὃς δέ κεν αὐτὴν 
“. 9. Ν Α “ » "“" 3, [4 

νῆϊς ἐὼν τὸ πρῶτον ἐπιζαφελῶς ἐρεείνῃ, 
Ν Ν ΝΜ ὔ ’ ,ὔ 

μὰψ αὔτως κεν ἔπειτα μετήορὰ τε θρυλίζοι. 

σοὶ δ᾽ αὐτάγρετόν ἐστι δαήμεναι ὅττι μενοινᾷς. 
’ὔ Ῥ Ν ’ γι Ἁ 3 Ν “ καί τοι ἐγὼ δώσω ταύτην Διὸς ἀγλαὲ κοῦρε" 490 

ΞΕ “ 2 νι 30... ’ ΟΣ ὁ ’ ’, 

ἡμεῖς δ᾽ αὖτ᾽ ὀρεὸς τε καὶ ἱπποβότου πεδίοιο 

βουσὶ νομοὺς ᾿Εκάεργε νομεύσομεν ἀγραύλοισιν. 
Υ̓ [ , ’ ’ὔ “ ἔνθεν ἅλις τέξουσι βόες ταύροισι μιγεῖσαι 

’, ’, ἈΝ ΚΝ ὃς 7 ’ Ἀ 
μίγδην θηλείας τε καὶ ἄρσενας" οὐδέ τί σε χρὴ 

᾽ὔ “9, [ “- 

κερδαλέον περ ἐόντα περιζαμενῶς κεχολῶσθαι. 495 

Ὡς εἰπὼν ὠρεξ᾽, ὁ δ᾽ ἐδέξατο Φοῖβος ᾿Απόλλων, 
Ἕ “- ὃ; ᾿Ὶ λ Υ͂ [ γὰ 

ρμῇ δ᾽ ἐγγυάλιξεν ἔχων μάστιγα φαεινήν, 

βουκολίας τ᾽ ἐπέτελλεν" ἔδεκτο δὲ Μαιάδος υἱὸς 
’ , Ν Ν δ. 33... 0.09. ἊΝ Ν 

γηθήσας" κίθαριν δὲ λαβὼν ἐπ᾽ ἀριστερὰ χειρὸς 

Λητοῦς ἀγλαὸς υἱὸς ἄναξ ἑκάεργος ᾿Απόλλων 500 
, ἢ “- ΧΡ, εκ ΟΝ ὧλ 

πλήκτρῳ ἐπειρήτιζε κατὰ μέλος, ἡ δ᾽ ὑπὸ νέρθεν 
“ ’ Ν 5. ΜΕ ΈΚΕΝ, Ἁ δ᾿ 

σμερδαλέον κονάβησε, θεὸς δ᾽ ὑπὸ καλὸν ἄεισεν. 

Ἔνθα βόες μὲν ἔπειτα ποτὶ ζάθεον λειμῶνα 

ἐτραπέτην'" αὐτοὶ δὲ Διὸς περικαλλέα τέκνα 

ἄψορροι πρὸς "Ολυμπον ἀγάννιφον ἐρρώσαντο 505 

τερπόμενοι φόρμιγγι, χάρη δ᾽ ἄρα μητίετα Ζεύς, 

482 ὅστις ἂν καὶ Μ: ὅστις ἄρ᾽ εἀ. ὈΓ. 483 ἐξερεείνει (55. ἡ) 
Ἧ 484 νόα ̓ 486 1ΐᾳ Μ: φθέγγουσα χ᾿ 487 ἰὼν Μ. ἐρέεινε 
Ργβδείετ Μ οπιπαβ (ἐρέεινε ΤῊ) 488 θρυαλίζοι ςο΄4. επι. Βα] Ε ἢ, 
ΘΟΒ παι ἄθυνὶη 489 αὖτ᾽ ἄγρετόν ςοα 4. ςοττΓ. εα. ΑΙάϊπα 491 αὖ 
εα. Ῥγ. 493 θ᾽ ἕξουσι Μ 494-Ν εη. 152 Ἔνι]5] 6 Π 497 ἔχειν 
ΤΟ τν ]α : ἑκὼν Ματγίίη : ἔοσγί. ἑλών 499 οτ. Μ 5ΟΙ ὑπὸ νέρθεν 
Ν : ὑπὸ καλὸν ςεί. 502 σμερδαλέον Μ : ἱμερόεν ςεί. κονάβισσε 
2 καλὸν Μ : μέλος ςεί. (-λλ- Ε1.1 ΤῈ 503 ἔνθα] καί ῥα ΨΜ βόας 
Μ ποτὶ] κατὰ Μ 504 δραπέτην Μ' 

δὲ 
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93 “ 

ἄμφω δ᾽ ἐς φιλότητα συνήγαγε. καὶ τὰ μὲν Ἑ),ρμῆς 

Λητοΐδην ἐφίλησε διαμπερὲς ὡς ἔτι καὶ νῦν, 
᾽ 9...9 Ἂν ΄, Ν «ς ’ 9 σήματ᾽ ἐπεὶ κίθαριν μὲν “Ἑκηβόλῳ ἐγγυάλιξεν 

ἱμερτήν, δεδαὼς ὁ δ᾽ ἐπωλένιον κιθάριζεν" 51ο 
ϑμπτμν, 3 4.49 ἐς , ’ 9 ἰ, , 

αὐτὸς δ᾽ αὖθ᾽ ἑτέρης σοφίης ἐκμάσσατο τέχνην' 

συρίγγων ἐνοπὴν ποιήσατο τηλόθ᾽ ἀκουστήν. 

καὶ τότε Λητοΐδης “Ἑρμῆ ὃς μῦθον ἔειπε: ὶ τότε Λητοΐδης Ἑρμῆν πρὸς μῦθον ἔειπε 

Δείδια Μαιάδος υἱὲ διάκτορε ποικιλομῆτα 
μή μοι ἀνακλέψῃς κίθαριν καὶ καμπύλα τόξα' 515 
τιμὴν γὰρ πὰρ Ζηνὸς ἔχεις ἐπαμοίβιμα ἔργα 

θήσειν ἀνθρώποισι κατὰ χθόνα πουλυβότειραν. 
ἀλλ᾽ εἴ λ , θ “ , “ 3 , 

μοι τλαίης γε θεῶν μέγαν ὅρκον ὀμόσσαι, 
(ἃ ω ͵ Δ 4. Ν Ν » Ὁ 
ἢ κεφαλῇῃ νεύῦσας ἡ ἐπὶ Στυγὸς ὄβριμον ὕδωρ, 

) τ᾽ «Ὁ 30. εἰσε θ “ ,ὔ Ν (λ Υ̓͂ ὃ 520 πάντ᾽ ἂν ἐμῷ θυμῷ κεχαρισμένα καὶ φίλα ἔρδοις. 
Ν ’ εΝ ε ’ Ἢ; 

Καὶ τότε Μαιάδος υἱὸς ὑποσχόμενος κατένευσε 
ἤ μή ποτ᾽ ἀποκλέψειν ὅσ᾽ “ἙΚηηβόλος ἐκτεάτισται, 

, 9.5.5 , “ , ΘΙ ΟΝ 3 ,ὔ 

μηδέ ποτ᾽ ἐμπελάσειν πυκινῷ δόμῳ" αὐτὰρ ᾿Απόλλων 
ε ε 

.«Κ ᾿] “ Λητοΐδης κατένευσεν ἐπ᾽ ἀρθμῷ καὶ φιλότητι 

μή τινα φίλτερον ἄλλον ἐν ἀθανάτοισιν ἔσεσθαι, 525 
’, 

μήτε θεὸν μήτ᾽ ἄνδρα Διὸς γόνον" ἐκ δὲ τέλειον 

κ 9 " ὅς. ὁ) [2 σύμβολον ἀθανάτων ποιήσομαι ἡδ ἅμα πάντων 

πιστὸν ἐμῷ θυμῷ καὶ τίμιον" αὐτὰρ ἔπειτα 

ὄλβου καὶ πλούτου δώσω περικαλλέα ῥάβδον 
χρυσείην τριπέτηλον, ἀκήριον ἥ σε φυλάξει 530 

πάντας ἐπικραίΐνουσα θεμοὺς ἐπέων τε καὶ ἔργων 
“ 4 “. “ Ν 4 2 Ν 3 “ 

τῶν ἀγαθῶν ὅσα φημὶ δαήμεναι ἐκ Διὸς ομφῆς. 

507 καὶ τὰ μὲν Μ : καὶ τὸ μὲν εεῖ. ἱπίετραπχι ΤΌΘΚΕΓ 500 σήματ᾽ 
Μ: σῆματ᾽ ςεί. 51ο οι. Μ : ἱπίεγριυπχιί [πα ννοῃ ὑπωλένιον 
ςοαά. σογῖ. ΠΙΡεη, οἷ. 433 515 ἅμα κλέψης Μ, εἴ, γ 226 κιθάρην 
ΡῬτγδείεσ Ε Μ οπιπεβ 516 ἐπ᾽ ἀμοίβημα Μ σοττ. ΓπἀννΊςἢ : ἐπαμοίβια 
ΘΕῈ: 518 μέγαν] κατὰ 292 ἴῃ ταβιΓα : ἔπεγϑξ τἀν. κ΄ (55. τὴ μεγ΄ (55. αν) 
522 μήτ᾽ ΡΓΙῸ μή ποτ᾽ Μ ἐκτετάτισται ἘΠῚ, Μ 55. 524 ἀριθμῶ Μ 
ςἔ Αρ. Εἰμοά. 11]. 755 526 Ἰ᾿δΔοιη8Π1 βίδιαϊ Π1115 530 ἀκήραον ἢ 
11 (-αον 55. ὃ) 531 θεοὺς σο΄ά. : θεμοὺς ,πιἀνν ἢ : οἴμους Ἡ ΕΓΠΊΔΠΗ ες 
(πᾶν τοι) τέλος Βοίπε : ἄθλους 5165 
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Ν Ν ἃ 

μαντείην δὲ φέριστε διοτρεφὲς ἣν ἐρεείνεις 
Μ , ’ 3 4 ΝΜ 3.5) 

οὔτε σε θέσφατόν ἐστι δαήμεναι οὔτε τιν᾽ ἄλλον 
5 ᾿ Ν ἊΝ ν ὯΝ ’ Ὁ οι 3 Υὲ 

ἀθανάτων" τὸ γὰρ οἷδε Διὸς νόος" αὐτὰρ ἐγώ γε 535 

πιστωθεὶς κατένευσα καὶ ὥμοσα καρτερὸν ὅρκον 
μή τινα νόσφιν ἐμεῖο θεῶν αἰειγενετάων 

ἄλλον γ᾽ εἴσεσθαι Ζηνὸς πυκινόφρονα βουλήν. 
καὶ σὺ κασίγνητε χρυσόρραπι μή με κέλευε 
θέσφατα πιφαύσκειν ὅσα μήδεται εὐρύοπα Ζεύς. 540 

ἀνθρώπων δ᾽ ἄλλον δηλήσομαι, ἄλλον ὀνήσω, 

πολλὰ περιτροπέων ἀμεγάρτων φῦλ᾽ ἀνθρώπων. 
καὶ μὲν ἐμῆς ὀμφῆς ἀπονήσεται ὅς τις ἂν ἔλθ μ μη" ομφῆη {) η 

“ ἌΣ. ϑιοανΝ “Ὁ , “ 

φωνῇ τ᾽ ἠδὲ ποτῆσι τεληέντων οἰωνῶν" 
[ ε 

Ὥ, 3 “ 3 “ Ψ , 3.9. “ 

οὗτος ἐμῆς ὀμφῆς ἀπονήσεται οὐδ᾽ ἀπατήσω. 545 
ἃ » 7 7 3 - 

ὃς δέ κε μαψιλόγοισι πιθήσας οἰωνοῖσι 
ὔ 3 7 Ν ’ » ’ὔ 

μαντείην ἐθέλῃσι παρὲκ νόον ἐξερεείνειν 
ε ’ ’ Ν “ μ . ὍΝ 9» 

ἡμετέρην, νοέειν δὲ θεῶν πλέον ἀϊὲν ἐόντων, 
σλμιν ΜΕ ἃ ’ὔ εονχν “" 3 Ν 7 “ ’ὔ 

φήμ᾽ ἁλίην ὃδον εἶσιν, ἐγὼ δέ κε δῶρα δεχοίμην. 

ἄλλο δέ τοι ἐρέω Μαίης ἐρικυδέος υἱὲ 550 
Ν Ν 3 ’, ἴον 5 ’’ “" 

καὶ Διὸς αἰγιόχοιο, θεῶν ἐριούνιε δαῖμον" 

σεμναὶ γάρ τινες εἰσὶ κασίγνηται γεγαυῖαι 

παρθένοι ὠκείῃσιν ἀγαλλόμεναι πτερύγεσσι 
- ἊΝ Ν Ν ,ὔ ") ἊΝ 

τρεῖς" κατὰ δὲ κρατὸς πεπαλαγμέναι ἄλφιτα λευκὰ 
5. ἐν Ι ΟΣΞΟΝ Χ “- 

οἰκία ναιετάουσιν ὑπὸ πτυχὶ [Ιαρνησοῖο 555 

μαντείης ἀπάνευθε διδάσκαλοι ἣν ἐπὶ βουσὶ 
“ ἌΡΡΕΝ Ὁ ΟΝ ἢ Ν 5. ΟΝ 3 3 7 

παῖς ἔτ᾽ ἐὼν μελέτησα" πατὴρ δ᾽ ἐμὸς οὐκ ἀλέγιζεν. 

ἐντεῦθεν δὴ ἔπειτα ποτώμεναι ἄλλοτε ἄλλῃ 

κηρία βόσκονται καί τε κραίνουσιν ἕκαστα. 

αἱ δ᾽ ὅτε μὲν θυίωσιν ἐδηδυῖαι μέλι χλωρὸν 5όο 

533 διαμπερὲς ῬΙῸ διοτρεφὲς Μ 534 ἄλλων Μ 535 Οἵ. ΕΤ' 
5598 θυμὸν Τ ἀπίξε (ΟΥ̓́Τ. 539 χρυσάραπι Αἰ) 540 πιφάσκειν 2 
βούλεται ΑΓ Ὁ 542 περιτραπῶν ΝΜ 543 καὶ μὴν Αἴ : καὶ 
μὴ Μ 544 φωνή τ᾽ ἠδὲ πότησι Μ' : φωνῆ καὶ πτερύγεσσι εεἰ. 
547 ἐθελήσει ΧΜ ΑΤῸ 550 υἱὸς Μ' 552 σεμναὶ Μ΄: μοῖραι ςεί. : 
Θριαὶ ΗΠ ΕΓΠΊΔΏΠ 556 διδασκαλίαν ἐπὶ Μ 557 ἴἴὰ ΗεγΠ8Πῃ ΕἸ]. 
861, Οὐϊπέιϊι5 11]. 428 - ἀλέγυνεν ΧΜ Ὁ ΑΕ: ἀλέγεινεν 558 ἄλλοτ 
ἐπ᾽ ἄλλη 10Γ] σοτγ. Ομ πειάεννῃ 5όο θυίωσιν Νί : θυίσωσιν “Ὁ: 
θύσωσι ῥ ἐδωδυΐῖαι 2 
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ΎΜΝΟΙ 

προφρονέως ἐθέλουσιν ἀληθείην ἀγορεύειν" 
ἣν δ᾽ ἀπονοσφισθῶσι θεῶν ἡδεῖαν ἐδωδὴν 

ψεύδονται δὴ ἔπειτα δι’ ἀλλήλων δονέουσαι. 
, " Ε ν Ἀ9. 2 , δ , τάς τοι ἔπειτα δίδωμι, σὺ δ΄ ἀτρεκέως ἐρεείνων 
Ν 9 “᾿ , 4 Ν 3 ἊΝ 4 {2 

σὴν αὐτοῦ φρένα τέρπε, καὶ εἰ βροτὸν ἄνδρα δαείης 565 
7.5 3 “ Ψ 7 Ὑ ’ 

πολλάκι σῆς ὀμφὴς ἐπακούσεται αἱ κε τυχῇῃσι. 

ταῦτ᾽ ἔχε Μαιάδος υἱὲ καὶ ἀγραύλους ἕλικας βοῦς, 
Ὁ“ 3 3 ’ Ν ε ν Ν 

ἵππους τ ἀμφιπόλευε καὶ ἡμιόνους ταλαεργοὺς 

Ν “ , Ἅ 1.5 ’ ’ 

καὶ χαροποῖσι λέουσι καὶ ἀργιόδουσι σύεσσι 
Ν. ἊΝ Ν 7] “ , 3 “ ’ 

καὶ κυσὶ καὶ μήλοισιν, ὅσα τρέφει εὐρεῖα χθών, 570 
΄΄ ϑΘΟΝ, Ι »} , 7 «ς “ 

πᾶσι δ᾽ ἐπὶ προβάτοισιν ἀνάσσειν κύδιμον ᾿Εἱρμῆν, 
“3 3 93 ΥΥδὰ , “ οἱ 

οἷον ὃ εἰς ᾿Αἴδην τετελεσμένον ἄγγελον εἶναι, 
Ὡ“ 3. 79} ’, ΦῸΝ Ἷ , 3 5 , 

ὅς τ΄ ἄδοτὸς περ ἐὼν δώσει γέρας οὐκ ἐλάχιστον. 

Οὕτω Μαιάδος υἱὸν ἄναξ ἐφίλησεν ᾿Απόλλων 
’ , ’ Ἄλιν.5 72 7 ’ὔ 

παντοίῃ φιλότητι, χάριν ὃ ἐπέθηκε Κρονίων. 575 
“ “ ἈΠ} .5 [ ς “9 

“πᾶσι ὃ ὃ γε θνητοῖσι καὶ ἀθανάτοισιν ὁμιλεῖ 

παῦρα μὲν οὖν ὀνίνησι, τὸ δ᾽ ἄκριτον ἠπεροπεύει 

νύκτα δι᾿ ὀρφναίην φῦλα θνητῶν ἀνθρώπων. 
΄ δ “ [4 Καὶ σὺ μὲν οὕτω χαῖρε Διὸς καὶ Μαιάδος υἱέ 

Θ᾽ ΩΝ ΘΝ Ὁ δ ν “-“ Α. “90 ’ὔ ϑ χα. “ 

αὐτὰρ ἐγὼ καὶ σεῖο καὶ ἄλλης μνήσομ, ἀοιδῆς. 580 

ν. Εἰς ᾿Αφροδίτην 

Μοῦσά μοι ἔννεπε ἔργα πολυχρύσου ᾿Αφροδίτης 
Κύπριδος, ἥ τε θεοῖσιν ἐπὶ γλυκὺν ἵμερον ὦρσε 

’ Ὁ ΤΩ) { “ “ "2 Ἷ 

καί τ΄ ἐδαμάσσατο φῦλα καταθνητῶν ἀνθρώπων, 

οἰωνούς τε διιπετέας καὶ θηρία πάντα, 

δόι ἐθέλωσι τ 563 ἴΐὰ ν (δενέουσαι) Ν3 (δὲ νέουσαι), σοττγ. Βαιι- 
τη εἰβίεῦ : πειρῶνται δ᾽ ἤπειτα παρὲξ ὅδὸν ἡγεμονεύειν ΄σεΐ. δόξ ἢν 
ΑΓΕ ἄνδρ᾽ ἀδαῆ ἴπ εχίγεπιο νεῖϑιὶ Μ 568 ᾿δεοιπδτη βίαϊ. ΝΝ οἱ ἢ 
568 ροβί 571 ἴγβῆβρ. ΞΞ 570 χθονὸν 1.1 572 δ᾽ οἴη. ΔΓ 576 ἀθανά- 
τοισι νομίζων Μ 

Ν. εοαάΐϊοο5 Νἧ αὶ (ργβείεσ ΠῚ 2 (ργδείεγ Μοηῃ. ΟἹ) ΤΙΤΝΙΥΘ : τοῦ 
αὐτοῦ ὁμήρου ὕμνοι εἰς ἀφροδίτην Μ ὕμνος εἰς ἀφροδίτην 2 Δί εἰς 
ἀφροδίτην Ὁ Ἐ 1.1 εἄ. ᾿Γ. : εἰς ἀφροδίτην Ὑ (55. ο.Σ)] 5 44 διιπετέα Μ 
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ΕΙΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΝ 

ἡμὲν ὅσ᾽ ἤπειρος πολλὰ τρέφει ἠδ᾽ ὅσα πόντος" 5 
- Ως ᾽ὔ 3.59. 7ὔ 

πᾶσιν δ᾽ ἔργα μέμηλεν ἐὐστεφανου Κυθερείης. 
Ν 3 3 Ἁ “-“ , 5.3) 95 ΄“ 

τρισσὰς δ᾽ οὐ δύναται πεπιθεῖν φρένας οὐδ᾽ ἀπατῆσαι" 

κούρην τ᾽ αἰγιόχοιο Διὸς γλαυκῶπιν ᾿Αθήνην" 
3 

οὐ γάρ οἱ εὔαδεν ἔργα πολυχρύσου ᾿Αφροδίτης, 
ἀλλ᾽ ἄρα οἱ πόλεμοί τε ἅδον καὶ ἔργον ἔΑρηος, 19 
ς “ ᾽7ὔ ἐσ Ν Ν ΟΣ ΟἹ ᾽ 

ὑσμῖναί τε μάχαι τε καὶ ἀγλαὰ ἐργ᾽ ἀλεγύνειν. 
ὔ ᾿ 9] 3 ’ὔ 5. 3,ἃ 

πρώτη τέκτονας ἄνδρας ἐπιχθονίους ἐδίδαξε 

ποιῆσαι σατίνας καὶ ἅρματα ποικίλα χαλκῷ" 

ἡ δέ τε παρθενικὰς ἁπαλόχροας ἐν μεγάροισιν 
3 ΝΟ ὩΣ χὰ 5 ΟΝ λ “ Εν, 
ἀγλαὰ ἔργ᾽ ἐδίδαξεν ἐπὶ φρεσὶ θεῖσα ἑκάστῃ. 15 

3 Ν 

οὐδέ ποτ᾽ ᾿Αρτέμιδα χρυσηλάκατον κελαδεινὴν 

δάμναται ἐν φιλότητι φιλομμειδὴς ᾿Αφροδίτη" 

καὶ γὰρ τῇ ἅδε τόξα καὶ οὔρεσι θῆρας ἐναίρειν γα ΡΤῇ ρ ρ ρειΨ, 
’ , ᾽ὔ Ψ, Ἄ 3 3 Ἂ 

φόρμιγγές τε χοροί τε διαπρύσιοί τ ὀλολυγαὶ 
Ν ’ “ ’ὔ » »} “- 

ἀλσεὰ τε σκιόεντα δικαίων τε πτόλις ἀνδρῶν. 20 
δὼ νΝ Ν 3 ’ ’ὔ εἹ Υ 5.5 7 

οὐδὲ μὲν αἰδοίῃ κούρῃ ἅδεν ἔργ᾽ Αφροδίτης 
« ἃ ’ὔ ᾽ὔ 

Ιστίῃ, ἣν πρώτην τέκετο Κρόνος ἀγκυλομήτης, 
τ Φο Ως , - τ " ’, 

αὖτις δ᾽ ὁπλοτατήν, βουλῇ Διὸς αἰγιόχοιο, 

πότνιαν, ἣν ἐμνῶντο Ποσειδάων καὶ ᾿Απόλλων" 
ἡ δὲ μάλ᾽ οὐκ ἔθελεν ἀλλὰ στερεῶς ἀπέειπεν, 25 
» Ν 7 “ ἃ Ἂς , 2 ’ 
ὥμοσε δὲ μέγαν ὅρκον, ὃ δὴ τετελεσμένος ἐστίν, 
ε [, “ Ν δ 9 ’ 
ἁψαμένη κεφαλῆς πατρος Διὸς αἰγιόχοιο 

ΜΝ » , οὐ “ [2 

παρθένος ἔσσεσθαι πάντ᾽ ἤματα, δῖα θεάων. 
“ ἊΝ Ν Ἂς “- Ν , » Ν Ι τῇ δὲ πατὴρ Ζεὺς δῶκε καλὸν γέρας ἀντὶ γάμοιο, 

»Ἅ ,ὔ » ΡΠ, ἀν μὰ Τα τὰ “ ε “ 

καί τε μέσῳ οἴκῳ κατ᾽ ἄρ᾽ ἕζετο πῖαρ ἑλοῦσα. 30 

πᾶσιν δ᾽ ἐν νηοῖσι θεῶν τιμάοχός ἐστι 

καὶ παρὰ πᾶσι βροτοῖσι θεῶν πρέσβειρα τέτυκται. 
’ 3 Ἢ “ 7 5. ΦΌΟΣΥ 9 “ 

τάων οὐ δύναται πεπιθεῖν φρένας οὐδ᾽ ἀπατῆσαι" 

8 ἰίᾳ Μ: γλαυκώπιδ᾽ ςεΐ- 1ο ἄδον Ο, εχ ἅδον Μ : ἅδεν ΔΕΤ' : ἄδεν 
ςεἰ. τι οἠ. Καὶ 13 σάτινα νυἱ]ρ᾿. : σκύτινα ΑἸ Ὁ : σάκεα Ν2 πιδτρ. 
Τ' σοῦΓ. ΒΑΓΠ65 16 χρυσήλατον «10, οἴ. ττ8 17 φιλομειδὴς α Μ 
64. ῬΓ.-. εἴ. 49, 56 18 καὶ γὰρ τῇ ἅδε] πουλύχρυσα δὲ Μ 20 πτόλις 
Τ' τηδΓρ. εα. ΡὈΓ. : πόλις αὶ Αἰ : πόλεις Μ : πόνος 2 22 ἑστίη Μ 
ΑΓ 25 στερρῶς Μ 30 πεῖαρ Μ 
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ΥΜΝΟΙ 

τῶν δ᾽ ἄλλων οὔ πέρ τι πεφυγμένον ἔστ᾽ ᾿Αφροδίτην 
Μ) ΄-΄ 4 Ψ “ 3 ’ 

οὔτε θεῶν μακάρων οὔτε θνητῶν ἀνθρώπων. 35 

καί τε παρὲκ Ζηνὸς νόον ἤγαγε τερπικεραύνου, 
ὅς τε μέγιστός τ᾽ ἐστί, μεγίστης τ᾽ ἔμμορε τιμῆς" 

’ “ “ , Ν [2 9 “ 

καί τε τοῦ εὖτε θέλοι πυκινὰς φρένας ἐξαπαφοῦσα 

ῥηϊδίως συνέμιξε καταθνητῇσι γυναιξὶν 

Ἥρης ἐκλελαθοῦσα κασιγνήτης ἀλόχου τε, 40 
ὰ ΄ ἊΝ λυ 2 9 ΙᾺ Ως 
ἣ μέγα εἶδος ἀρίστη ἐν ἀθανάτῃσι θεῃσι, 

, “ΠΝ , , 3 ΄ κυδίστην δ᾽ ἄρα μιν τέκετο Κρόνος ἀγκυλομήτης 

μήτηρ τε Ῥείη: Ζεὺς δ᾽ ἄφθιτα μήδεα εἰδὼς 
5) " ΝΥ ’ ’ 3 9 “ι 

αἰδοίην ἄλοχον ποιήσατο κέδν᾽ εἰδυῖαν. 
Τῇ δὲ καὶ αὐτῇ Ζεὺς γλυκὺν ἵμερον ἔμβαλε θυμῷ 45 

ἀνδρὶ καταθνητῷ μιχθήμεναι, ὄφρα τάχιστα 

μηδ᾽ αὐτὴ βροτέης εὐνῆς ἀποεργμένη εἴη 
’ὔ 3. 5 ΄ ΥὙ Ν Ὁ - 

καί ποτ᾽ ἐπευξαμένη εἴπῃ μετὰ πᾶσι θεοῖσιν 
ἈΝ 4 ἊΝ 3 

ἡδὺ γελοιήσασα φιλομμειδὴς ᾿Αφροδίτη 
[τς ε Ν , “ Ν 

ὥς ῥα θεοὺς συνέμιξε καταθνητῆσι γυναιξὶ 50 

καί τε καταθνητοὺς υἱεῖς τέκον ἀθανάτοισιν, 
Ὁ ἊΣ: 3 , “-“ τ Ἢ 
ὥς τε θεὰς ἀνέμιξε καταθνητοῖς ἀνθρώποις. 

᾿Αγχίσεω δ᾽ ἄρα οἱ γλυκὺν ἵμερον ἔμβαλε θυμῷ, 
“Ὁ ἐν Ὅς) » ’ » , ὕ[ 

ὃς τότ᾽ ἐν ἀκροπόλοις ὄρεσιν πολυπιδάκου ᾽Ιδης 

βουκολέεσκεν βοῦς δέμας ἀθανάτοισιν ἐοικώς. 55 
τὸν δὴ ἔπειτα ἰδοῦσα φιλομμειδὴς ᾿Αφροδίτη 
ΡΟΝ 3 2 ’ Ν Ν , αὐ τὰ 
ἠράσατ᾽, ἐκπάγλως δὲ κατὰ φρένας ἵμερος εἷλεν. 

ἐς Κύπρον δ᾽ ἐλθοῦσα θυώδεα νηὸν ἔδυνεν 

ἐς Πάφον ἔνθα δέ οἱ τέμενος βωμός τε θνώδης" 
ἔνθ᾽ ἥ γ᾽ εἰσελθοῦσα θύρας ἐπέθηκε φαεινάς. όο 
Υ̓͂ Ἤ ’ “᾿ Ν “- »] ᾽ ἔνθα δέ μιν Χάριτες λοῦσαν καὶ χρῖσαν ἐλαίῳ 

ἀμβρότῳ, οἷα θεοὺς ἐπενήνοθ ἰὲν ἐόντα μβρότῳ, ἐπενήνοθεν αἰὲν ἐόντας, 

48 ἐθέλη Μ 309 κατὰ οοἄά. (εἰ 46, 50, 51, 52) θνητοῖσι 2 
46 μιγημέναι Δ Ὁ 4] ἀπὸ Τ 49 γελάσασα Μ φιλομειδὴς5 
Πρτὶ εἰ 56 (δὶ -μ- 55. μα 1), ὅ5 50 σύμμιξε Μ θνητοῖσι 
51 τέκεν ῥτδείεγ Μ ἰὈγὶ 52 συνέμιξε ΘομϑξεΓῦ 57 ἐκπάγλης 1.1 
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“ἢ β ’ ἑὸ “ ᾿ ΜΕ ΦῊΝ ε θ ’ μν 

ἀμβροσίῳ ἑδανῷ, τό ῥά οἱ τεθυωμένον ἧεν. 
ε “ 3 ἊΨ ἱ . ἃι [γ Ν ἑσσαμένη δ᾽ εὖ πάντα περὶ χροὶ εἵματα καλὰ 

χρυσῷ κοσμηθεῖσα φιλομμειδὴς ᾿Αφροδίτη ό5 
Ἂ τ ν ἘΦ" ’ὔ δ, , 9) 3 τ { 

σεύατ ἐπὶ Τροίης προλιποῦσ εὐώδεα Κύπρον 

ὕψι μετὰ νέφεσιν ῥίμφα πρήσσουσα κέλευθον. 
Ἴδην δ᾽ ἵκανεν πολυπίδακα, μητέρα θηρῶν, 

βῆ δ᾽ ἰθὺς σταθμοῖο δι᾿ οὔρεος" οἱ δὲ μετ᾽ αὐτὴν 
’ ἴω [4 Ἅ ’ 

σαίνοντες πολιοί τε λύκοι χαροποί τε λέοντες 70 
» , ’ Ἁ τ [ἐ 

ἄρκτοι παρδάλιές τε θοαὶ προκάδων ἀκόρητοι 
Με. ς 53. ΝΕ ’, Ν Ν ’ Ἁ 

ἡϊσαν" ἢ ὃ ὁρόωσα μετὰ φρεσὶ τέρπετο θυμὸν 
Ν “- 2 ’ὔ τὰν 5... ε 3 εἢ , καὶ τοῖς ἐν στήθεσσι βάλ᾽ ἵμερον, οἱ δ᾽ ἅμα πάντες 

σύνδυο κοιμήσαντο κατὰ σκιόεντας ἐναύλους. 
Ὁ Ες Ὁ 3.9 ’ 3 ’ὔ 5 ’ 

αὑτὴ ὃ ἐς κλισίας εὐποιητους ἀφίκανε" 75 

τὸν δ᾽ εὗρε σταθμοῖσι λελειμμένον οἷον ἀπ᾿ ἄλλων 
9 ᾿ φ “ Μ“ Ν 
Αγχίσην ἥρωα θεῶν ἄπο κάλλος ἔχοντα. 

οἱ δ᾽ ἅμα βουσὶν ἕποντο νομοὺς κάτα ποιήεντας 
πάντες, ὃ δὲ σταθμοῖσι λελειμμένος οἷος ἀπ᾿ ἄλλων 

πωλεῖτ᾽ ἔνθα καὶ ἔνθα διαπρύσιον κιθαρίζων. 80 
στῆ δ᾽ αὐτοῦ προπάροιθε Διὸς θυγάτηρ ᾿Αφροδίτη 

παρθένῳ ἀδμήτῃ μέγεθος καὶ εἶδος ὁμοίη, 
Ζ Ἂ 3 3 “ ᾽ὔ 

μὴ μιν ταρβήσειεν ἐν ὀφθαλμοῖσι νοήσας. 

᾿Αγχίσης δ᾽ ὁρόων ἐφράζετο θαύμαινέν τε 
“" ἘΡ, Ῥ ἊΝ “ , 8 εἶδός τε μέγεθος καὶ εἵματα σιγαλόεντα. 5 

πέπλον μὲν γὰρ ἕεστο φαεινότερον πυρὸς αὐγῆς, 
“- 5 Ὁ ἊΝ [ ἤ Ι͂ Ι 

εἴχε δ᾽ ἐπιγναμπτὰς ἕλικας κἀαλυκὰς τε φαεινὰς, 

ὅρμοι δ᾽ ἀμφ᾽ ἁπαλῇ δειρῇ περικαλλέες ἦσαν 
Ν » ’ ε Ν [4 

καλοὶ χρύσειοι παμποίκιλοι" ὡς δὲ σελήνη 

στήθεσιν ἀμφ᾽ ἁπαλοῖσιν ἐλάμπετο, θαῦμα ἰδέσθαι. 90 
2 ’ὔ 3. 3 κὰ " ,ὔ 3) ’ Ν 

Αγχίσην δ᾽ ἐρος εἷλεν, ἔπος δέ μιν ἀντίον ηὔδα" 

63 ἑανῶ, ἐανῷ σοαά. επι. ΟἸΑγκε ο]. Ξ 172 66 τροίης Μ : τροίην 
ςεῖ,. κῆπον Ϊ 67 νέφεσι ῥίμφα Μ : νεφέεσσι θοῶς εεἰ. 668-112 ΟΠ]. 
Μ 68 θεῶν, τη. γρ. θηρῶν ἘΤ τ πορδάλιες ΒΓ121,3Ν ΚΕ' π, 
οὖ Ν τοῦ Ρ ὲὸ ᾧ 573 ὃ 457 12 ἤεσί(σ)αν εοἀά. εἴη. [ΙΡΕη 
82 τεκα  ΑΒΟΓΙ.5Ο Ε' 84 θάμβαινέν ,, εἴ. Ῥιπά. ΟἹ. 111, 83 
85 τε καὶ ςοὐά. 87 ἐπὶ Ο : ἔπι ΒΑΓΠα5 
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κι 4“ 

Χαῖρε ἄνασσ᾽, ἥ τις μακάρων τάδε δώμαθ᾽ ἱκάνεις, 
«Ὁ 

Ἄρτεμις ἢ Λητὼ ἠὲ χρυσέη ᾿Αφροδίτη 
ΕΥ 7 5... ἣν οκΝ “. 9 4 

ἢ Θέμις ηὐγενὴς ηὲ γλαυκῶπις ᾿Αθήνη 

ἦ πού τις Χαρίτων δεῦρ᾽ ἤλυθες, αἵ τε θεοῖσι 95 

πᾶσιν ἑταιρίζουσι καὶ ἀθάνατοι καλέονται, 
“ ἤ [2 Δ νι Ν , 

ἢ τις νυμφαων αἱ τ ἄλσεα καλὰ νέμονται, 
ΟΝ “ ἃ Χ ν ’ , 
ἡ νυμφῶν αἱ καλὸν ὄρος τοὃδε ναιεταουσι 

καὶ πηγὰς ποταμῶν καὶ πίσεα ποιήεντα. 
Ν 3} Ὁ) Ν. 9 “ , ΕΝ Γ 

σοὶ δ᾽ ἐγὼ ἐν σκοπιῇ, περιφαινομένῳ ἐνὶ χώρῳ, 1οο 
᾿ ΄ὔ ΕΥ̓͂ , ε Ν Ν 

βωμὸν ποιήσω, ῥέξω δέ τοι ἱερὰ καλὰ 
Ὁ Ζ Ν ὃ᾽ ΕΝ θ Ἁ 5; 
ὥρῃσιν πάσῃσι: σὺ δ᾽ εὔφρονα θυμὸν ἔχουσα 
5.’ Ν Ω͂ 2 Ὁ} Τὰ " 

δός με μετὰ Τρώεσσιν ἀριπρεπέ᾽ ἔμμεναι ἄνδρα, 
’ὔ 3 9 ἣν Ν ’ σε Ως 49... ..9 3 Ν. 

ποίει δ᾽ εἰσοπίσω θαλερὸν γόνον, αὐτὰρ ἔμ᾽ αὐτὸν 

δηρὸν ἐὺ ζώειν καὶ ὁρᾶν φάος ἠελίοιο 1ο5 
ὄλβιον ἐν λαοῖς καὶ γήραος οὐδὸν ἱκέσθαι. 

Τὸν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα Διὸς θυγάτηρ ᾿Αφροδίτη: 

᾿Αγχίση, κύδιστε χαμαιγενέων ἀνθρώπων, 

οὔ τίς τοι θεός εἰμι" τί μ᾽ ἀθανάτησιν ἐΐσκεις ; 
) Ν ᾽ Ν Ν » 7 

ἀλλὰ καταθνητὴ γε, γυνὴ δέ με γείνατο μήτηρ. 110 
3 Ν 4.25 Ν Ν “ὕ , » 3 Λ 
Οτρεὺς ὃ ἐστὶ πατὴρ ὄνομα κλυτός, εἴ που ἀκούεις, 

ὃς πάσης Φρυγίης εὐτειχήτοιο ἀνάσσει. 
σι 3. ΣΕ “ λα ζ , ων 

γλῶσσαν ὃ ὑμετέρην καὶ ἡμετέρην σάφα οἶδα" 

Τρφῳὰς γὰρ μεγάρῳ με τροφὸς τρέφεν, ἡ δὲ διὰ πρὸ 

σμικρὴν παῖδ᾽ ἀτίταλλε φίλης παρὰ μητρὸς ἑλοῦσα. ΓΙἧ 
ὡς δή τοι γλῶσσάν γε καὶ ὑμετέρην εὖ οἶδα. 

“᾿ , 5... Ὁ 2 ’ 3 [έ 

νῦν δέ μ᾽ ἀνήρπαξε χρυσόρραπις ᾿Αργειφόντης 
93 Ν Ὶ» 7 ’ “. 

ἐκ χοροῦ Αρτέμιδος χρυσηλακάτου κελαδεινῆς. 

πολλαὶ δὲ νύμφαι καὶ παρθένοι ἀλφεσίβοιαι 
παίζομεν, ἀμφὶ δ᾽ ὅμιλος ἀπείριτος ἐστεφάνωτο' 120 

93 χρυσῆ 1ΌΥ] εἰ. ΒΑΓΠΕ5 97] οῃ. ΕΤ 99 πείσεα (35. 
βη) 1.1 σογγ. Οἰασκε Βυπηκεη: βήσεα -εεῖ. τος ἐὐζώειν 1ΠΌΓῚ 
ΡΓδείεγ Τ 110 γε (Ε100]] : τε 1ὈΓῚ 113 ὑμετέρην καὶ ὑμετέρην 
ΕΤ (ργϊογειῃ οογγ, 1) 114 τρωὰς Ν : τρωὸς (σεΐ. διὰ Μ Ὦ: δια 
σεί. 116 γε ΗΠεΙπΔΠη: τε ΤΙ 117 ἀνήρπαζ Ε τι18 χρυση- 
λάτου ᾿ἰἰρτὶ ργαείεγ Μ Ὁ εά. ργ.-: 
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ΕΙΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΝ 

» ΦῸ ΠΟΝ Ἷ 3 ’ 

ἔνθεν μ᾽ ἥρπαξε χρυσόρραπις ᾿Αργειφόντης, 
Ν Ὅν. ὦν. 3) ΝΜ “ 5 ’ 

πολλὰ δ᾽ ἔπ᾽ ἤγαγεν ἔργα καταθνητῶν ἀνθρώπων, 
ἃ Ν “ 

πολλὴν δ᾽ ἄκληρόν τε καὶ ἄκτιτον, ἣν διὰ θῆρες 

ὠμοφάγοι φοιτῶσι κατὰ σκιόεντας ἐναύλους, 
οὐδὲ ποσὶ ψαύσειν ἐδόκουν φυσιζόου αἴης" 125 

᾿Αγχίσεω δέ με φάσκε παραὶ λέχεσιν καλέεσθαι 
ζς Υ̓ Ν 9 Ν ,ἷ “- κουριδίην ἄλοχον, σοὶ δ᾽ ἀγλαὰ τέκνα τεκεῖσθαι. 

2 ἊΝ “Σ Ν Ν “  γ (τς κὺ Φ 3 Ων 

αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ δεῖξε καὶ ἔφρασεν ἢ τοι ὅ γ᾽ αὖτις 

ἀθανάτων μετὰ φῦλ᾽ ἀπέβη κρατὺς ᾿Αργειφόντη-ς" 
ΣΝ 2 ἷχ ϑςς ἣν Ν Ι " ΡΣ ΜΡ 

αὐτὰρ ἐγὼ σ᾽ ἰκομὴν, Κρατερῆ ὃέ μοι ἔπλετ ἀναγ Κη. 130 
Ψ , δὰ ᾿ ͵ 3. Ν ᾽ὔ 

ἀλλὰ σε πρὸς Ζηνὸς γουνάζομαι ἠδὲ τοκήων 
ς ἴω 9) Ν , Ν ’ , 

ἐσθλῶν" οὐ μὲν γάρ κε κακοὶ τοιόνδε τέκοιεν" 
3 ΄ . Ψ.5 Ν Ν 2 ΄ ’ 
ἀδμήτην μ᾽ ἀγαγὼν καὶ ἀπειρήτην φιλότητος 

πατρί τε σῷ δεῖξον καὶ μητέρι κεδνὰ ἰδυί ρ ἱ Γῇ πεῖ Η 
σοῖς τε κασιγνήτοις οἵ τοι ὁμόθεν γεγάασιν" 135 

» 5 ’ Ν Κ 3 3 9 “ 

οὐ σφιν ἀεικελίη νυὸς ἔσσομαι, ἀλλ΄ εἰκυῖα. 
ΡῚ ὍΣ 

πέμψαι δ᾽ ἄγγελον ὦκα μετὰ Φρύγας αἰολοπώλους 
5 - Ἧ αν “ Ν ’ ,ὔ 

εἰπεῖν πατρί τ᾽ ἐμῷ καὶ μητέρι κηδομένῃ περ 
ε , , 7 6 ρ ΤΕ ἢ 5.»ϑ ε Ν 

οἱ δέ κέ τοι χρυσὸν τε ἅλις ἐσθῆτὰ θ᾽ ὑφαντὴν 

πέμψουσιν, σὺ δὲ πολλὰ καὶ ἀγλαὰ δέχθαι ἄποινα. 140 
΄“- ἣ 

ταῦτα δὲ ποιήσας δαίνυ γάμον ἱμερόεντα 
᾽ὔ » ’ὔ Ἄν , “ 

τίμιον ἀνθρώποισι καὶ ἀθανάτοισι θεοῖσιν. 
ὰ 3 “- Ν Ν “ " - ὡς εἰποῦσα θεὰ γλυκὺν ἵμερον ἔμβαλε θυμῷ. 

9 ’ 3 - 3, 8, {ἢ Αγχίσην δ᾽ ἔρος εἷλεν, ἔπος τ᾽ ἔφατ᾽ ἔκ τ᾽ ὀνόμαζεν" 
’ὔ ὔ Εἰ μὲν θνητή τ᾽ ἐσσί, γυνὴ δέ σε γείνατο μήτηρ, 145 

3 Ν ΣΝ Ν Ν »ν ’, ς 3 γ Οτρεὺς δ᾽ ἐστὶ πατὴρ ὄνομα κλυτός, ὡς ἀγορεύεις, 
9 ’ ἈΤτοΥ ’, 3 ΝΟΣ 4 , 

ἀθανάτου δὲ ἕκητι διακτόρου ἐνθάδ᾽ ἱκάνεις 

122 ἐπήγαγεν ζςοαά. ἐπ]. ΒΕΓΠΕ5 123 ἄκτιστον ἘΤ' (ἄκτιστον. 
55. τ 1) 125 ψαύειν ρτγδείεσγ Μ ΠΙΡτῚ φυσιζώου ςο44. ἐπι. ϑίερῃ, 
127 τεκέσθαι Βυϊιίτηαπη : τελεῖσθαι ΤΌΓΚΕΓ 132 μὲν οπΊ. ΡΓαείεῦ 
ΜΊ οὔπεβ κε ΜΝ: τοι Ν' εα. ρΡγ.: τε ςεί., οἴ. δ ό4 135 δοιώ 
τε κασιγνήτω Μ' Ροβὲ 136 864. εἴ τοι ἀεικελίη γυνὴ ἔσσομαι ἢὲ 
καὶ οὐκί ΜΧ ΑΣ, εἴ. θεῖ. 83, 84 ῬΙῸ 186, 1364 οὔ σφιν ἀεικε- 
λίη γυνὴ ἔσσομαι ἢὲ καὶ οὐκὶ 2 139 οὐδέτε ΑΟ : οἱ δέ τε ςεί. 
ΡτΓδείεγ Μ τοι 844. Μεαιῃῖβα χρυσόν κεν ῥταείεῦ ΜΙ ΡΥῚ 
144 ἔρως }Μ 146 ἀγοράζεις 2 (ἀγορεύεις Ν, τηᾶγρ. ἀγοράζει) 
1417 ἀθανάτοιο δ᾽ ἕκητι 1ἰὈτ1ὶ ργϑείεσγ Μ (ἕκατι ) 
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“Ἑρμέω, ἐμὴ δ᾽ ἄλοχος κεκλήσεαι ἤματα πάντα" 
Ψ Υ͂ “ » “ 3 4 οὔ τις ἔπειτα θεῶν οὔτε θνητῶν ἀνθρώπων 

3 , ᾽ Ν “ ’ ΄“ 
ἶ ἐνθὰδε με σχήσει πρὶν σῇ φιλοτητι μιγῆναι 50 

“ 3 ΦΡΈΟΝ 3 ΄, 

αὐτίκα νῦν" οὐδ᾽ εἴ κεν ἑκηβόλος αὐτὸς ᾿Απόλλων 

τόξου ἀπ᾽’ ἀργυρέου προϊῇ βέλεα στονόεντα ἴ),-Ὁ Ποιῇ : 
" ’ “- Ὁ 

βουλοίμην κεν ἔπειτα, γύναι εἰκυῖα θεῇσι, 
“. ΟΝ δι 9ς Ν. “ ’ ΚΑ". Ν 

σῆς εὐνῆς ἐπιβὰς δῦναι δόμον ᾿Αἴδος εἴσω. 

Ὡς εἰπὼν λάβε χεῖρα' φιλομμειδὴς δ᾽ ᾿Αφροδίτη 155 
ε΄ “ ϑ Ψ Ων “ 

ἕρπε μεταστρεφθεῖσα κατ΄ ὄμματα καλὰ βαλοῦσα 

ἐς λέχος εὔστρωτον, ὅθι περ πάρος ἔσκεν ἄνακτι 
χλαίνῃσιν μαλακῇς ἐστρωμένον" αὐτὰρ ὕπερθεν 
Υ͂ , ΞΙΝΝ ’ ’, 

ἄρκτων δέρματ᾽ ἔκειτο βαρυφθόγγων τε λεόντων, 
Ν ΔΊΩΝ [2 » Ν ε “ όο 

τοὺς αὐτὸς κατέπεφνεν ἐν οὔρεσιν ὑψηλοῖσιν. 1 
ε 3.5 Ν ων » 3 ΄ 2 , 

οἱ ὃ ἐπεὶ οὖν λεχέων εὐποιήτων ἐπέβησαν, 
( , ε “- 381 Καὶδι Ν Ὁ ’ 

κόσμον μὲν οἱ πρῶτον ἀπὸ χροὸς εἷλε φαεινὸν, 
’ ) 3... ο᾽ ΄ , Ἂ,. 

πόρπος τε γναμπτὰς θ᾽ ἕλικας κἀλυκὰς τε καὶ δρμους. 

λῦσε δέ οἱ ζώνην ἰδὲ εἵματα σιγαλόεντα 

ἔκδυε καὶ κατέθηκεν ἐπὶ θρόνου ἀργυροήλου τύ5 
2 ἐ ς ὍΝ “ ἢ Ν. » Αγχίσης" ὁ δ᾽ ἔπειτα θεῶν ἰότητι καὶ αἴσῃ 
») , ’ “Ἁ ’ 9 Ἷ Ὁ) ’ 

ἀθανάτῃ παρέλεκτο θεᾷ βροτός, οὐ σάφα εἰδώς. 

Ἦμος δ᾽ ἂψ εἰς αὖλιν ἀποκλίνουσι νομῆες 
ἴω Δ τ “ “ »] »} ’ 

βοῦς τε καὶ ἴφια μῆλα νομῶν ἐξ ἀνθεμοέντων, 
“ τ θῖν Ἐὔξο. ,, Ἂς ΧΟ Ν Ν “ Υ 

ΤΉμΟς ἂρ Αγχίσῃ μὲν ἐπὶ γλυκὺν ὕπνον ἔχευε 179 
΄ 5. ἰν Ν π Ω “ ’ νήδυμον, αὑτὴ δὲ χροὶ ἕννυτο εἵματα καλά. 

ἑσσαμένη δ᾽ εὖ πάντα περὶ χροὶ δῖα θεάων 
ἔστη ἄρα κλισίῃ, εὐποιήτοιο μελάθρου ἤ ρ ἢ: εὐποιήτοιο μ ρ 

“ Ν ’ὔ 5 , 
κῦρε κάρη; κάλλος δὲ παρειάων ἀπέλαμπεν 

ἄμβροτον, οἷόν τ᾽ ἐστὶν ἐυστεφάνου Κυθερείης. 175 

152 προΐοι ΤΊ ΝΟ Εἰ 1: προοίοι 1,23 2: προΐη ςεί, 155 ἴἴὰ 
ΑΒΙΝ 55.: φιλομει- εεί, 1:56 μεταστραφθεῖσα (55. ε) ΕΤ 157 λέχον 
Μ ἔσκεν αὐτὴ Μ 158 δίνησι ΡῬΤΟ χλαίνῃσιν Μ 159 ἄρκτων] 
ἐκ τῶν Μ΄ τό4 ἡδ Μ 173 ἄρα] πὰρ 3:Ερῇδπι5 κεὐποιήτοιο 
ΘΙ 65 : εὐποιήτου δὲ ΚΟ ηΪτε ἢ 174 κῦρε Μ, εἴ. θεπι. 189: βυρε 
ΕΤ εἶνε Π1Ππ|2: ἣρε ΔΙ : ἦρε εά. ρτ. 175 ἰοστεφάνου ΝΙ, εἴ. 
νἱ. 1 
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ἐξ ὕπνου τ᾽ ἀνέγειρεν, ἔπος τ᾽ ἔφατ᾽ ἔκ τ᾽ ὀνόμαζεν" 
ὌὍρσεο Δαρδανίδη" τί νυ νήγρετον ὕπνον ἰαύεις; 

ἃ ’ Μ ε ’ 5 Ν. 53) [ 3 

καὶ φράσαι εἴ τοι ὁμοίη ἐγὼν ἰνδάλλομαι εἶναι 
[“ ’ Ν “ 93 3 “- 

οἵην δὴ με τὸ πρῶτον ἐν ὀφθαλμοῖσι νόησας; 

Ως φάθ᾽- ὁ δ᾽ ἐξ ὕπνοιο μάλ᾽ ἐμμαπέως ὑπάκουσεν. 

ὡς δὲ ἴδεν δειρήν τε καὶ ὄμματα κάλ᾽ ᾿Αφροδίτης 181 

τἀρβησέν τε καὶ ὄσσε παρακλιδὸν ἔτραπεν ἄλλῃ. 
δν 3 μὴ ὔ ’ὔ΄ Ν ’ὔ; 

ἂψ δ᾽ αὖτις χλαίνῃ τε καλύψατο καλὰ πρόσωπα, 

καί μιν λισσόμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 

Αὐτίκα σ᾽ ὡς τὰ πρῶτα θεὰ ἴδον ὀφθαλμοῖσιν 185 
5", ε Ν 3 δὶ 3 3 Ν 5 

ἔγνων ὡς θεὸς ἦσθα" σὺ ὃ οὐ νημερτὲς ἔειπες. 
τὸ , Ἁ Ν 3 ὔ 

ἀλλά σε πρὸς Ζηνὸς γουνάζομαι αἰγιόχοιο 

μή με ζῶντ᾽ ἀμενηνὸν ἐν ἀνθρώποισιν ἐάσῃς 

ναίειν, ἀλλ᾽ ἐλέαιρ᾽" ἐπεὶ οὐ βιοθάλμιος ἀνὴρ 
᾽ὔ “ “ 3 ᾿ 2 ’ 

γίγνεται ὅς τε θεαῖς εὐνάζεται ἀθανάτῃσι. 190 
Τὸν δ᾽ ἡμείβετ᾽ ἔπειτα Διὸς θυγάτηρ ᾿Αφροδίτη" 

᾿Αγχί "δι θνητῶν ἀνθρώ γχίση, κύδιστε καταθνητῶν ἀνθρώπων, 
θάρσει, μηδέ τι σῇσι μετὰ φρεσὶ δείδιθι λίην" 

3 ’ ’ ᾽ ,ὔ Ἁ 3 Ψ [ 

οὐ γάρ τοί τι δέος παθέειν κακὸν ἐξ ἐμέθεν γε 

οὐδ᾽ ἄλλων μακάρων, ἐπεὶ ἢ φίλος ἐσσὶ θεοῖσι. 105 
σοὶ δ᾽ ἔσται φίλος υἱὸς ὃς ἐν Τρώεσσιν ἀνάξει 
καὶ παῖδες παίδεσσι διαμπερὲς ἐκγεγάονται" 

“" Ν ἃ 5 7, » Σ᾿ “ " 3 4“. ᾺΝ 
τῷ δὲ καὶ Αἰνείας ὄνομ᾽ ἔσσεται οὕνεκά μ᾽ αἰνὸν 

ἔσχεν ἄχος ἕνεκα βροτοῦ ἀνέρος ἔμπεσον εὐνῇ" 
Ἷ “ 

ἀγχίθεοι δὲ μάλιστα καταθνητῶν ἀνθρώπων 200 
ΠΝ 9  Α- ὔ “ 39 ) ’ αἰεὶ ἀφ᾽ ὑμετέρης γενεῆς εἶδός τε φυὴν τε. 

ἢ τοι μὲν ξανθὸν Γανυμήδεα μητίετα Ζεὺς 
Ὁ ἃὰ Ν 7ὔ Ὁ 5 ’ ᾽ 
ἥρπασεν ὃν διὰ κάλλος ἵν ἀθανάτοισι μετείη 

’ὔ Ν Ν “ - 3 ’ καί τε Διὸς κατὰ δῶμα θεοῖς ἐπιοινοχοεύοι, 

τη8 τοι] τι“ εἀ. ΡΥ. ἀγὼν Μ 179 με οπ. [4 οςΠε, τὸ Η ἐγ 8 πη 
181 δ᾽ εἶδε Μ 186 ἔειπας (55. ) ΕΤ 189 βιοφθάλμιος ΜΝ, 
«εἴ, Ριπα, ΟἹ. ν!]. 20 1900 ἀθανάτοισι Τ' Ν 194 τι τοι Νί : τοι ὉΠ]. 
} 197 ἐκγεγάοντες Βαιιπιεϊβίεγ 198 καὶ οτῃ. 1.1 200 ἀγχί- 
θεοι ΒαΥπεβ, βερδγδαίϊτη σοάά. 202 ἥτοι ςοὐά, ρτγαείεγ Εὶ 203 18 
ΑἹ Γ᾿ Ηεγπιδπη : ἥρπασ᾽ ἐνὸν χα ΜΝ (αἰνὸν Μ): ἐὸν 2 Ὁ 204 ἐπιοινο- 
χοεύειν ΝΜ : ἐπὶ οινοχοεύει Ἐ; (55. οἱ) Τ (ἐπ᾽ ΠῚ) 

71 



ΥΜΝΟΙ 

“ “ ’ , 
θαῦμα ἰδεῖν, πάντεσσι τετιμένος ἀθανάτοισι, 205 

χρυσέου ἐκ κρητῆρος ἀφύσσων νέκταρ ἐρυθρόν. 
“ Ν , 57 Υ , 3 , , 

Τρῶα δὲ πένθος ἄλαστον ἔχε φρένας, οὐδέ τι ἤδει 
“ ς ’, εχ 2 7 ἰ 3) 

ὅππῃ οἱ φίλον υἱὸν ἀνήρπασε θέσπις ἄελλα" 
3 { τὸν δὴ ἔπειτα γόασκε διαμπερὲς ἤματα πάντα. 

καί μιν Ζεὺς ἐλέησε, δίδου δέ οἱ υἷος ἄποινα 210 
[4 9 ’’ , 9... 5.9 ᾿ ῇ ἵππους ἀρσίποδας, τοί τ᾽ ἀθανάτους φορέουσι. 

Ἅ ε “ Υ̓͂ 9 (ΩΣ Ὧν (δ) τοὺς οἱ δῶρον ἐδωκεν ἔχειν" εἶπεν δὲ ἕκαστα 
ΙΝ 

Ζηνὸς ἐφημοσύνῃσι διάκτορος ᾿Αργειφόντης, 
ες ΜΝ 2 , Ν 3 ΄ 3 “ ὡς ἔοι ἀθάνατος καὶ ἀγήρως ἶσα θεοῖσιν. 

αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ Ζηνὸς ὅ γ᾽ ἔκλυεν ἀγγελιάων 215 
3 ΜΡ τ 9 ’ ΄, Ν , ", οὐκέτ᾽ ἔπειτα γόασκε, γεγήθει δὲ φρένας ἔνδον, 

» 2) (ἢ 3 ’ 3 “ 

γηθόσυνος δ᾽ ἵπποισιν ἀελλοπόδεσσιν ὀχεῖτο. 

ὡς δ᾽ αὖ Τιθωνὸν χρυσόθρονος ἥρπασεν ᾿Ηὼς 
“ ΄ 

ὑμετέρης γενεῆς ἐπιείκελον ἀθανάτοισι. 

βῆ δ᾽ ἴμεν αἰτήσουσα κελαινεφέα Κρονίωνα 220 
54 3 , 3. τῆν Ν ,, ὕ ΄ αθανατόν τ᾽ εἶναι καὶ ζώειν ἤματα πάντα" 

τῇ δὲ Ζεὺς ἐπένευσε καὶ ἐκρήηνεν ἐέλδω ῃ ρηη [- 
" ϑΙΟ .9 » Ν Ν ’, 3 Ν νηπίη, οὐδ᾽ ἐνόησε μετὰ φρεσὶ πότνια ὼς 

Ὁ Ἐπ ον “ ΄ ἌΝ, “Ὁ 3 ’ ἥβην αἰτῆσαι, ξῦσαί τ᾽ ἄπο γῆρας ὀλοιόν. 
5 “ 

τὸν δ᾽ ἡ τοι εἵως μὲν ἔχεν πολυήρατος ἥβη, 225 
9 “ ’ ’ 5 ’ 

Ηοῖ τερπόμενος χρυσοθρόνῳ ἡριγενείῃ 
“ .) “ “ 

ναῖε παρ᾽ ᾿Ωκεανοῖο ῥοῇς ἐπὶ πείρασι γαίης" 
“ » 

αὐτὰρ ἐπεὶ πρῶται πολιαὶ κατέχυντο ἔθειραι 
΄“' 3 “ 9 7 ’ 

καλῆς ἐκ κεφαλῆς εὐηγενέος τε γενείου, 
“ 2 Χ  . 5). που Ν 3 , ’΄ 3 ’ὔ 

τοῦ ὃ ἡ τοι εὐνῆς μὲν ἀπείχετο πότνια ως, 230 
ΟΠ ς 3 3“ 3 λον μὰ ΦΌΝΩΝ , 59, 

αὑτὸν ὃ αὖτ᾽ ατίταλλεν ἐνὶ μεγάροισιν ἐχουσα 

σίτῳ τ᾽ ἀμβροσίη τε καὶ εἵματα καλὰ διδοῦσα υ τ᾽ ἀμβροσίῃ τε καὶ εἵμ - 
3 Ὁ) (ὦ Ν , Ν Ν ἴον δ 
αλλ᾽ ὅτε δὴ πάμπαν στυγερὸν κατὰ γῆρας ἐπειγεν 

205 τετιμένον Μ' : τετιμένονος Χ (36. -ον 55. 05) 206 κρα- 
τῆρος Ῥτεείεγ Μ' οπηπα5 ἀφύσσειν Μ 207 τρῶς ἘΠῚ, τὴρ. Π 
208 ὅποι Μ 2512 δὲ ΝΝοΙῇ: τε ΠΡ τὶ 214 ἀγήραος ΑἸ Ὁ, οἴ. Θ 
539 ἶσα θεοῖσι Μ ν: ἥματα πάντα οεεί. 218 χρυσόθρονον 2 
224 ἀπο ἘΞῚΤ : ἀπὸ ςεί. 225 δ᾽ ἤτοι ΜΝΠ: δήτοι ςεΐ. 220 εὐὖγε- 
νέος ςοἀά. ρῥτδεῖεσ Μ : καὶ εὐγενέος εἀ. ὈΓ. 230 δή τοι ςοα4. επὶ. 
ΠΥ Πη 
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3 ᾽ “ ,ὔ ’ 3 5.3 93 “ 

οὐδὲ τι κινῆσαι μελέων δύνατ᾽ οὐδ᾽ αναεῖραι, 
Ἷ Χ 2 

ἣδε δέ οἱ κατὰ θυμὸν ἀρίστη φαίνετο βουλή" 235 
,ὔ Ἧ ψν 3 ,ὔ 7 

ἐν θαλάμῳ κατέθηκε, θύρας δ᾽ ἐπέθηκε φαεινάς. 
“ 3. τῷ Ἂς τοὺ δ 3 , “- 

τοῦ δ᾽ ἢ τοι φωνὴ ῥεῖ ἄσπετος, οὐδέ τι κῖκυς 
5“ 3 [4 , 4, ΦΗΝΟΝ “ ’ 

ἔσθ᾽ οἵη πάρος ἔσκεν ἐνὶ γναμπτοῖσι μέλεσσιν. 
3 “δ 5 2 Ν “ »} 3 7ὔ « { οὐκ ἂν ἐγώ γε σὲ τοῖον ἐν ἀθανάτοισιν ἑλοίμην 

3 7 ’ 3 “ λ ΒΕ ͵ 

ἀθάνατόν τ᾽ εἶναι καὶ ζώειν ἤματα πάντα. 240 

ἀλλ᾽ εἰ μὲν τοιοῦτος ἐὼν εἶδός τε δέμας τε 
μὰ 

ζώοις, ἡμέτερός τε πόσις κεκλημένος εἴης, 
3 δ “ 4 2.» ὡς ,ὔ 3 ’ὔ 

οὐκ ἂν ἐπειτὰ μ᾽ ἄχος πυκινὰς φρένας ἀμφικαλύπτοι. 
“ ΄ Ν ΄ “ ς 7ὕ ΡῚ , νῦν δὲ σε μὲν τάχα γῆρας ὁμοίιον ἀμφικαλύψει 

7 ’ 9. ἢ » 3 ’ νηλειές, τό τ᾽ ἔπειτα παρίσταται ἀνθρώποισιν, 245 

οὐλόμενον καματηρόν, ὅ τε στυγέουσι θεοί περ. 
3. ΘΝς 3 δὰ ΦΧ ΔΌΣ ΟῚ 3 7 “ 

αὐτὰρ ἐμοὶ μέγ᾽ ὄνειδος ἐν ἀθανάτοισι θεοῖσιν 
Υ “ 

ἔσσεται ἤματα πάντα διαμπερὲς εἵνεκα σεῖο, 
( Ὁ Ι οἱ πρὶν ἐμοὺς ὀάρους καὶ μήτιας, αἷς ποτε πάντας 

5 ’ 7 ζοΣ ’ὔ 250 ἀθανάτους συνέμιξα καταθνητῇσι γυναιξί, 3 
"ᾷ ἠ Ν Ν , ’ τάρβεσκον" πᾶντας γὰρ ἐμὸν δάμνασκε νόημα. 

νῦν δὲ δὴ οὐκέτι μοι στόμα χείσεται ἐξονομῆναι 
“ ἵ τοῦτο μετ᾽ ἀθανάτοισιν, ἐπεὶ μάλα πολλὸν ἀάσθην 
,ὔ 3 3 ’ 3 Ι ἊΝ ’, σχέτλιον οὐκ ὀνοταστόν, ἀπεπλάγχθην δὲ νόοιο, 

- ΕΟ ἾΝ [2 524 [οἱ 2 “ 
παῖδα δ᾽ ὑπὸ ζώνῃ ἐθέμην βροτῷ εὐνηθεῖσα. 255 

Ν Ἂς ΘΝ ἘᾺΝ ἊΝ “ Μ Ι 3 ᾽ὔ 
τὸν μὲν ἐπὴν δὴ πρῶτον ἴδῃ φάος ἠελίοιο, 

᾽, “ νύμφαι μιν θρέψουσιν ὀρεσκῷοι βαθύκολτποι, 
ἃ 3 [ αἱ τόδε ναιετάουσιν ὄρος μέγα τε ζἀθεόν τε" 
(νν Ὑὐῳ Ὁ) Ψ Υ “ 3) 2: : 3.09. ο αἵ ῥ᾽ οὔτε θνητοῖς οὔτ᾽ ἀθανάτοισιν ἕπονται" 

δηρὸν μὲν ζώουσι καὶ ἄμβροτον εἴἷδαρ ἔδουσι, 26ο 

καί τε μετ᾽ ἀθανάτοισι καλὸν χορὸν ἐρρώσαντο. 

2317 δ᾽ ἦτοι] δ᾽ οὔτοι ΑΓΊΤΙἧΝΡΝΥΝΊ: δ᾽ οὔτι Β : δήτι Ὁ : δήτοι ςεῖΐ. 
κίκυς ᾿1011 σογσ, ΑΒε] 244 καταγῆρας (55. τάχα) Ι1π ΙΔΓΡ. 
τὸ ὁμοίιον (ὅμοιον 1.1) ὅμηρος πανταχοῦ ἐπὶ κακοῦ τιθέναι εἴωθεν 

11π 245 νηλειεὺς Ε Τ (εἶς): νηλεὲς Π τ᾽ 2: Ί. ΧΜΑΙΘ: 
σ᾽ π 247 ἐν Μ εα. ῬΓο: μετ᾽ εςεΐ. 252 στοναχήσεται ςοαά. 
επὶ. Μδγέὶη 254 ὀνότατον Π044. σοτΓ. ΟἸΑΓΚεα : ὀνομαστὸν Ματγιπ 
555 ζώνην Μ 256 ἐπεὶ Μ ἴδῃ) ἤδη ΕΊΤ 
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τῇσι δὲ Σειληνοί τε καὶ εὔσκοπος ᾿Αργειφόντης 
μίσγοντ᾽ ἐν φιλότητι μυχῷ σπείων ἐροέντων. 

τῆσι δ᾽ ἅμ᾽ ἢ ἐλάται ἠὲ δρύες ὑψικάρηνοι ῇ μ᾽ ἢ ἠὲ δρύες ρῆη 
’ ΚΜ 5 Ἃ. ἃ ’ 6 

γεινομένῃσιν ἔφυσαν ἐπὶ χθονὶ βωτιανείρῃ 265 
Ἂν [ Ρ) Ψ ς “ 

καλαὶ τηλεθάουσαι ἐν οὔρεσιν ὑψηλοῖσιν. 
ς Κλ πὸ, πϑν , ΠΩ 

ἑστᾶσ᾽ ἡλίβατοι, τεμένη δὲ ἐἑ κικλήσκουσιν 
3 , Ν 3 ΕᾺ Ν , 4 
ἀθανάτων" τὰς δ᾽ οὔ τι βροτοὶ κείρουσι σιδήρῳ. 

ἀλλ᾽ ὅτε κεν δὴ μοῖρα παρεστήκῃ θανάτοιο ΠΠΠΟῸΡ  εσΠ ΚΊ] : 
σι , ἀζάνεται μὲν πρῶτον ἐπὶ χθονὶ δένδρεα καλά, 270 

φλοιὸς δ᾽ ἀμφιπεριφθινύθει, πίπτουσι δ᾽ ἄπ᾽ ὄζοι, 
“᾿ “ , τῶν δέ χ᾽ ὁμοῦ ψυχὴ λείποι φάος ἠελίοιο. 
ε Ν ΥΥΤΡΝ, “ ἊΝ , ΟΝ Υ αἷ μὲν ἐμὸν θρέψουσι παρὰ σφίσιν υἱὸν ἔχουσαι. 
ἊΝ ὩΣ 93 Ν Ν “ [ἐ 7 6 

τὸν μὲν ἐπὴν δὴ πρῶτον ἕλῃ πολυήρατος ἥβη 

ἄξουσίν σοι δεῦρο θεαί, δείξουσί τε παῖδα" 275 
σοὶ δ᾽ ἐγώ, ὄφρα κε ταῦτα μετὰ φρεσὶ πάντα διέλθω, 

ἐς πέμπτον ἔτος αὗτις ἐλεύσομαι υἱὸν ἄγουσα. 
᾿Ὶ Ἂν ὍΣ ἐνίας Ν ΄- ἷἤ , 9 “ 

τὸν μὲν ἐπὴν δὴ πρῶτον ἴδῃς θάλος ὀφθαλμοῖσι, 
Ἁ ς ΄ ἥ Ν ’ 5 γηθήσεις ὁρόων: μάλα γὰρ θεοείκελος ἔσται" 

ἄξεις δ᾽ αὐτίκα νιν ποτὶ Ἴϊλιον ἠνεμόεσσαν. 280 
“δ. “Ἔ 
ἣν δέ τις εἴρηταί σε καταθνητῶν ἀνθρώπων 
[ Ν ΄ὔ εκ ΕἾΜΕΝ , , 4 ἥ τις σοὶ φίλον υἱὸν ὑπὸ ζώνῃ θέτο μήτηρ, 
τῷ δὲ σὺ μυθεῖσθαι μεμνημένος ὥς σε κελεύω" ἢ μ μεμνημένος ὥς σε κελε 

,ὕ , ΄ " “. φασίν τοι νύμφης καλυκώπιδος ἔκγονον εἶναι 
ἃἁ Τὸ ’ » “ [ 9 αἱ τόδε ναιετάουσιν ὄρος καταειμένον ὕλῃ. 285 

, δ“ 
εἰ δέ κεν ἐξείπης καὶ ἐπεύξεαι ἄφρονι θυμῷ 
9 ᾽ὔ ἴων 9... , ’ὔ 

ἐν φιλότητι μιγῆναι ἐύὐστεφανῳ Κυθερείῃ, 
’ , , , “- Ζεύς σε χολωσάμενος βαλέει ψολόεντι κεραυνῷ. 

262 σιληνοὶ Μ1,1 Π Ὁ εά. ρτ. : σεληνοὶ Ἐ Τ : σειληνοὶ 2 263 μυχῶν 
ΕΤ (Ψν Τὴ: χυμῶ 1.1 565 ἔφυγαν (55. σ.Ὶ ΕΤ 266 ἐν οὔρεσι 
δ᾽ 1, 267 ἕστασ᾽  Μ εὐ. ρῥτ. 268 οὔτοι Ὁ 269 παρεστήκοι 
2: «εἰ ςεἴ. σοττγ. Θίερμαπαβ 271 ἀπ᾿ ὕζοι ςοἀά. (ἄποζοι Νί) σοτΓ. 

Θίερῆ. 272 δέ θ᾽ Ἠετγπιδηη ψυχῆ ΕΤ (-ἢ) λείπει ςοὐά, 
275 ἄξουσί τοι ΜἩ 576 κε κάά. ΒαΥπεβ 279 γηθήσαις ῶῷ 280 ἄξαις 
2 νιν οοαά. (νῦν Μ): μιν ἨεΓπίαπη 281 εἴρήσεται Τ᾽ σεοτη. ἴ.} 
284 φάσθαι Νίαι[Πϊ86 ἔγγονον ςοἀά. εἴη. ΒΑΓΠΕ5 288 σε] τε ΒΓ 
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» ἿΑ Ἀ Ἂς Ἂν “ ᾽ 

εἴρηταί τοι πάντα" σὺ δὲ φρεσὶ σῆσι νοήσας 
ἴσχεο μηδ᾽ ὀνόμαινε, θεῶν δ᾽ ἐποπίζεο μῆνιν. 290 

ὰ 93 ς΄, ν᾽... Ν δ) δ 5 , Ὡς εἰποῦσ᾽ ἤϊξε πρὸς οὐρανὸν ἠνεμόεντα. 

Χαῖρε θεὰ Κύπροιο ἐὐκτιμένης μεδέουσα" 
“- [4 

σεῦ δ᾽ ἐγὼ ἀρξάμενος μεταβήσομαι ἄλλον ἐς ὕμνον. 

ΥΙ. Εἰς ᾿Αφροδίτην 

Αἰδοίην χρυσοστέφανον καλὴν ᾿Αφροδίτην 
» ὰ ΄ Κ ’ ἠὸ λ χ 
ᾷσομαι, ἣ πάσης Κύπρου κρήδεμνα λέλογχεν 

3 λί 60 Ζ ’ ΄ Ε λ ΙΕ 

εἰναλίης, ὅθι μιν Ζεφύρου μένος ὑγρὸν ἀέντος 

ἤνεικεν κατὰ κῦμα πολυφλοίσβοιο θαλάσσης 

ἀφρῷ ἔνι μαλακῷ τὴν δὲ χρυσάμπυκες ὯΩραι 5 

δέξαντ᾽ ἀσπασίως, περὶ δ᾽ ἄμβροτα εἵματα ἕσσαν, 
Ἂ, "Ὁ Ρ Ρ Ὴ κοῚ » ΝΜ 

κρατὶ δ᾽ ἐπ ἀθανάτῳ στεφάνην εὔτυκτον ἔθηκαν 
Ν » »] Ν “ - 

καλὴν χρυσείην, ἐν δὲ τρητοῖσι λοβοῖσιν 

ἄνθεμ᾽ ὀρειχάλκου χρυσοῖό τε τιμήεντος, 
“Ὁ ἌΧῸ5 Ἄς “ Ν “4, 3 , 

δειρῃ ὃ ἀμ ἁπαλῇ καὶ στήθεσιν ἀργυφέοισιν 1ο 
δ ,ὔ Ὁ 
ὅρμοισι χρυσέοισιν ἐκόσμεον οἷσί περ αὐταὶ 

Ὧραι κοσμείσθην χρυσάμπυκες ὅππότ᾽ ἴοιεν 

ἐς χορὸν ἱμερόεντα θεῶν καὶ δώματα πατρός. 
3, πὰς 5 Ν Ἂς. , ΝΝ ἊΣ ’ » 

αὑτὰρ ἐπεὶ δὴ πάντα περὶ χροὶ κόσμον ἔθηκαν 
2 3 τ) ἤ, ε 3 3 ΄ 3 ’ 

γον ἐς ἀθανάτους" οἱ δ᾽ ἡσπάζοντο ἰδόντες 15 
’ὔ ἌΣ ’ ἌΣ [ῳ ο 

χερσί τ᾽ ἐδεξιόωντο καὶ ἠρήσαντο ἕκαστος 
γῆν ,ὔ μι, Ν ΝΜ ΔΙ ἍΝ 
εἰναι κουριδίην ἄλοχον καὶ οἴκαδ ἄγεσθαι, 

εἶδος θαυμάζοντες ἰοστεφάνου Κυθερείης. 
Χαῖρ᾽ ἑλικοβλέφαρε γλυκυμείλιχε, δὸς δ᾽ ἐν ἀγῶνι 

νίκην τῷδε φέρεσθαι, ἐμὴν δ᾽ ἔντυνον ἀοιδήν. 20 
ΡΉΠΠΌΝς ΦΟΟΝ Χ “ ἈΝ 7 2... Ὁ “ 

αὐτὰρ ἐγὼ καὶ σεῖο καὶ ἄλλης μνήσομ᾽ ἀοιδῆς. 

290 ὀνόμηνε ςοἀά. εἴη. ΗεΓΙηΔ πη 292 εὐκτισμένης ἘΤ᾽ 
ΨΝΙ. οοαάϊοοα : Μ' χα ργαείεγσ Μοη. Ο Τιτνινθ: τοῦ αὐτοῦ εἷς τὴν 

αὐτὴν ἀφροδίτην Μ : εἰς τὴν αὐτὴν νιυΐ]ρ'. : εἰς ἀφροδίτην ἙΝ: ἔτι εἰς 
ἀφροδίτην Νὶ: ἴῃ Β Γ' σοπεϊπιυιδίμγ ΠΥ ΤΊΠι15 ΟἸ1ΠΊ ΡὈΤΙΟΓΕ. ἡ ἐύτικτον 
σ ΑΙ. Ὁ εά. ργ. 9 ἔνθεμ᾽ 9 12 κοσμίσθην χ Ὁ) εα. ΡΓ. : κοσμήσθην 
Μ ὁππότϊὶ ἦεν Μ 15 ἰδέσθαι Μ 16 τε δεξιόωντο ΧΨ 18 ἐῦστε- 
φάνου 2) (ἴο Ῥ 55.)) εἴ, ΑΡΗγ. 175 19 δός δ᾽ ἀγγῶον 1. 
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ΥΙΙ. Εἰς Διόνυσον 

᾿Αμφὶ Διώνυσον Σεμέλης ἐρικυδέος υἱὸν 
ζ ε 2 , Ν 2) ὦ Ν » ,ὔ 

μνήσομαι, ὡς ἐφάνη παρὰ θὲν ἁλὸς ἀτρυγέτοιο 

ἀκτῇ ἐπὶ προβλῆτι νεηνίῃ ἀνδρὶ ἐοικὼς ἴ ροϑλῆ ἡντῇ ρ 
πρωθήβη" καλαὶ δὲ περισσείοντο ἔθειραι ρωση ῇῃ ρ Ὥ 

{ “- Ν Ν “ Υ Μ 
κυάνεαι, φᾶρος δὲ περὶ στιβαροῖς ἔχεν ὦμοις 

ζ , ). 3) ’ 2 Ν Ν 

πορφύρεον" τάχα δ᾽ ἄνδρες ἐὐσσέλμου ἀπὸ νηὸς 

ληϊσταὶ προγένοντο θοῶς ἐπὶ οἴνοπα πόντον 

Τυρσηνοί" τοὺς δ᾽ ἦγε κακὸς μόρος" οἱ δὲ ἰδόντες 
νεῦσαν ἐς ἀλλήλους, τάχα δ᾽ ἔκθορον, αἶψα δ᾽ ἑλόντες 

εἶσαν ἐπὶ σφετέρης νηὸς κεχαρημένοι ἥτορ. 

υἱὸν γάρ μιν ἔφαντο διοτρεφέων βασιλήων 
Ξ- ν ΄“ 5, “3μ. 3) 7 

εἶναι, καὶ δεσμοῖς ἔθελον δεῖν ἀργαλέοισι. 
ἈΝ 2 3 » ᾽ὔ 3.» Ν μι ϑὺ τ ϑ, 

τὸν ὃ οὐκ ἴσχανε δεσμα, λύγοι δ᾽ ἀπὸ τηλόὸσ᾽ ἔπιπτον 
σι ."» “ ε Ν “ Ὁ 

χειρῶν ἠδὲ ποδῶν" ὁ δὲ μειδιάων ἐκάθητο 

ὄμμασι κυανέοισι, κυβερνήτης δὲ νοήσας 
ΦΌΒΟΣ, . {ΡΟ γι ΘΕ ΟΝ ’, , 

αὐτίκα οἷς ἐταροισιν ἐκέκλετο φωνησέν τε" 

Δαιμόνιοι τίνα τόνδε θεὸν δεσμεύεθ᾽ ἑλόντες 
’ 9. Ν [2 , Ἅ “ 9 7 

καρτερόν; οὐδὲ φέρειν δύναταί μιν νηῦς εὐεργής. 
“Ὁ. Ων σ΄, “ἃ 
ἢ γὰρ Ζεὺς ὅδε γ᾽ ἐστὶν ἢ ἀργυρότοξος ᾿Απόλλων 
κα Ι 9 Ν 3 “-“ “-“" 
ἠὲ Ποσειδάων" ἐπεὶ οὐ θνητοῖσι βροτοῖσιν 

εἴκελος, ἀλλὰ θεοῖς οἱ ̓ Ολύμπια δώματ᾽ ἔχουσιν. 
»} 2. ν 3 3.5 5 “ 3.519 .5.1.3 κ ,ὔ 

ἀλλ΄ ἄγετ᾽ αὑτὸν ἀφῶμεν ἐπ᾿ ἡπείροιο μελαίνης 
3: οὐ 3 “ ΡΝ ’’ Ν 

αὐτίκα, μηδ᾽ ἐπὶ χεῖρας ἰάλλετε μὴ τι χολωθεὶς 
» 2 7 ΦΌΥ 5 , Ν [Χά ΄ 

ὀρσῃ ἀργαλέους τ ἀνέμους καὶ λαίλαπα πολλήν. 

Ὡς φάτο" τὸν δ᾽ ἀρχὸς στυγερῷ ἠνίπαπε μύθῳ" ρΧ γερῷ ἢ μυυῦς 
δαιμόνι᾽ οὖρον ὅρα, ἅμα δ᾽ ἱστίον ἕλκεο νηὸς 

1Ο 

20 

ΜΙ]. οοαϊοος: Μ (1.1 ἀδαὰςε δά ν. 34)2 ρτγδείεγσ Μομβ. Ὁ Τιτνινδ: 
τοῦ αὐτοῦ εἰς διόνυσον Μ : εἰς τὸν διόνυσον 9 : διόνυσος ἢ λησταί κ« Ὁ εα. 
ῬΓ. 8 νεανίη ΕΤ᾽ 5. φάρος “οα΄. επὶ. Θίερῇ. 8 ἤγαγε ςοὐά. 
ΡΓδεΐεσ 2 9 οηι. [ἴ,ἷ 13 λυδοὶ ΠΌΤῚ ρτγαείεσ Μ (ληδοὶ), σοτγ. εα, 
ῬΓ. 17 θεῶν δεσμὰ ἐθέλοντες Μ 21 ἵκελος ο΄ 4. εἴη. ϑίερῆ. 
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3 Ξ᾿ σύμπανθ᾽ ὅπλα λαβών' ὅδε δ᾽ αὖτ᾽ ἄνδρεσσι μελήσει. 
δ δ 

ἔλπομαι ἡ Αἴγυπτον ἀφίξεται ἢ ὅ γε Κύπρον 
δς τ Ὁ) « 7 ΝΟ ε ,ὔ ΡῚ Ν Ν 

ἢ ἐς Ὑπερβορέους ἢ ἑκαστέρω" ἐς δὲ τελευτὴν 
“ “ ᾽ὔ 

ἔκ ποτ᾽ ἐρεῖ αὐτοῦ τε φίλους καὶ κτήματα πάντα 30 
[τὰ 7 3 ΝΣ Ἢ - » ’ὔ 

οὕς τε κασιγνήτους, ἐπεὶ ἡμῖν ἐμβαλε δαίμων. 
ὰ δ΄. Ν ε , Ὁ ΄, 6 , Ὡς εἰπὼν ἱστόν τε καὶ ἱστίον ἕλκετο νηός. 

Ν 3) 5 ’ ς Ψ 9 Ν Ὅν, ΡΠ...» Ὁ 

ἔμπνευσεν δ᾽ ἄνεμος μέσον ἱστίον, ἀμφὶ ὃ ἄρ᾽ ὅπλα 
ἥ ! 7 2 , Ων καττάνυσαν' τάχα δέ σφιν ἐφαίνετο θαυματὰ ἔργα. 

ΓῚ “ ,ὔ 

οἷνος μὲν πρώτιστα θοὴν ἀνὰ νῆα μέλαιναν 35 

ἡδύποτος κελάρυζ᾽ εὐώδης, ὥρνυτο δ᾽ ὀδμὴ 
͵ Ι͂ [ἐ 

ἀμβροσίη" ναύτας δὲ τάφος λάβε πάντας ἰδόντας. 
93 Μ΄. Ρ τ τ; » ἌΣ Κα Ὁ ’ὔ 5 “ 

αὐτίκα δ᾽ ἀκρότατον παρὰ ἱστίον ἐξετανύσθη 

ἄμπελος ἔνθα καὶ ἔνθα, κατεκρημνῶντο δὲ πολλοὶ 
, 5 3. τς Ν Ν ’ τὸ ἢ Ν 

βότρυες" ἀμφ ἵστον δὲ μέλας εἱλίσσετο κισσὸς 40 
“ ἔχ 3.5 ν Ν 3) Ἧ 

ἄνθεσι τηλεθάων, χαρίεις ὃ ἐπὶ καρπὸς ὀρώρει" 
“ Ν Δ ἰ Υ ε ΤΟ 

πάντες δὲ σκαλμοὶ στεφάνους ἔχον" οἱ δὲ ἰδόντες 
ΟΜ »  Ξϑν ἢ , 53) ’ 

νῇ ἤδη τοτ ἔπειτα κυβερνήτην ἐκέλευον 

γῇ πελάαν' ὁ δ᾽ ἄρα σφι λέων γένετ᾽ ἔνδοθι νηὸς 
δεινὸς ἐπ᾽ ἀκροτάτ έγα δ᾽ ἔβραχεν, ἐν δ᾽ ἄρα μέσ εινὸς ἐπ ἀκροτάτης, μέγ ραχεν, ἐν ρα μέσσῃ 

͵ 

ἄρκτον ἐποίησεν λασιαύχενα σήματα φαίνων" 46 
δὴ εν τον, “-“ 7 ΤΥ ΘΝ, ,ὔ " 

ἂν ὃ ἔστη μεμαυῖα, λέων δ᾽ ἐπὶ σέλματος ἄκρου 

δεινὸν ὑπόδρα ἰδών: οἱ δ᾽ εἰς πρύμνην ἐφόβηθεν, 
53) Ν δ Ν ὔ Ν 3 

ἀμφὶ κυβερνήτην δὲ σαόφρονα θυμὸν ἔχοντα 
" ἐς Ἐὰν). 7.2 ’ ε 15 ’ 3 [4 

ἔσταν ἄρ᾽ ἐκπληγέντες" ὁ δ᾽ ἐξαπίνης ἐπορούσας 50 
Ν 3 

ἀρχὸν ἕλ᾽, οἱ δὲ θύραζε κακὸν μόρον ἐξαλύοντες 
᾽ ς “ Ξ ͵ 5 ἈΚ, 93 [ἡ “ πάντες ὁμῶς πήδησαν ἐπεὶ ἴδον εἰς ἅλα ὃῖαν, 

-“ 3 ᾿ ὔ 

δελφῖνες δ᾽ ἐγένοντο' κυβερνήτην δ᾽ ἐλεήσας 
Υ 7, Ν , ΟΕ . 7) “᾿ 
ἐσχεθε καί μιν ἔθηκε πανόλβιον εἶπέ τε μῦθον" 

29 ὁ ἑκαστέρω Ν (5ς. ὅγ᾽, οἴ, υ 245 ἣ δέ ε 5): ἑκατέρφω ΤΥ τελευτὴν 
(55. ε) Μ: ἐς δὲ τελευτὴν ΤΠΕΟΡΉΪΒ 755 34 ἴῃ νοςε σφιν Πηπιίαγ 1.1} 
86 κελάρυξ ΜΕ ὄρνυτο ΓΝ! 317 φόβος ν(Ε) Μ: ἤγουν φόβος 
τηατο. Κα 39 κατεκριμνῶντο ζ 1) εἄ. ΡγΓ. 43 τἴἰὰ Πεγτηδπη ΕἸ. ΑΡΟΪ]]. 
492, Ηετοά. ν. 85: μὴ δ᾽ ἤδη Μ : μὴ δή δειν 2Π7Λᾷ Αἴ : μὴ δείδειν Γ΄: 
μὴ δέ δειν Ἑ; Μηδείδην ΒΑΓΠΕ5 
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Θάρσει ἴ δῖ᾽ ἑκάτωρ τῷ ἐμῷ κεχαρισμένε θυμῷ" 55 
εἰμὶ δ᾽ ἐγὼ Διόνυσος ἐρίβρομος ὃν τέκε μήτηρ 
Καδμηὶς Σεμέλη Διὸς ἐν φιλότητι μιγεῖσα. 

Χαῖρε τέκος Σεμέλης εὐώπιδος" οὐδέ πῃ ἔστι 
σεῖό γε ληθόμενον γλυκερὴν κοσμῆσαι ἀοιδήν. 

Υ1Π1. Εἰς ἴΑρεα 

ἾΑρες ὑπερμενέτα, βρισάρματε, χρυσεοπήληξ, 
9 ’ ’ »Ἅ Ι͂ 

ὀβριμόθυμε, φέρασπι, πολισσόε, χαλκοκορυστά, 
, 3 ’ ΄ ο 9 ’ὔ 

καρτερόχειρ, ἄμόγητε, δορυσθενες, ἕρκος Ολύμπου, 

Νίκης εὐπολέμοιο πάτερ, συναρωγὲ Θέμιστος, 
3 ’, ΄ , Ὁ ΤΑΝΝ “ 

ἀντιβίοισι τύραννε, δικαιοτάτων ἀγὲ φωτῶν, 5 

ἠνορέης σκηπτοῦχε, πυραυγέα κύκλον ἑλίσσων 
9 “ «ε [ 5.10 ἥ᾿ Υ̓ “ 

αἰθέρος ἑπταπόροις ἐνὶ τείρεσιν ἔνθα σε πῶλοι 

(αφλεγέες τριτάτης ὑπὲρ ἄντυγος αἰὲν ἔχουσι" 
κλῦθι βροτῶν ἐπίκουρε, δοτὴρ εὐθαλέος ἥβης, 

πρηῦ καταστίλβων σέλας ὑψόθεν ἐς βιότητα το 

ἡμετέρην καὶ κάρτος ἀρήϊον, ὥς κε δυναίμην 

σεύασθαι κακότητα πικρὴν ἀπ᾽ ἐμοῖο καρήνου, 
Ν “ »} Α [4 ἊΝ ε Ν, 

καὶ ψυχῆς ἀπατηλὸν ὕπογναμψαι φρεσὶν ὁρμὴν 
“ 3 3ι , “ΕΝ , “ 3.3. 

θυμοῦ τ᾽ αὖ μένος ὀξὺ κατισχέμεν ὅς μ᾽ ἐρέθῃσι 
“ ’ Ν Ι 

φυλόπιδος κρυερῆς ἐπιβαινέμεν: ἀλλὰ σὺ θάρσος 15 

δὸς μάκαρ, εἰρήνης τε μένειν ἐν ἀπήμοσι θεσμοῖς 
δυσμενέων προφυγόντα μόθον κῆράς τε βιαίους. 

55 δ᾽ ἑκάτωρ Μ: δῖε κάτωρ εεΐ. 4110] Αςοείεβ διαϊέ, ς, εξ Κα(σ)τρεύς 
ΔΡο]]οά. 11. 23 τῶ μῶ Χμ Ὁ: τὠμῶ 2) σοττγ. ΠΙ|Βεπ 

ΝΙΠ1. εοαΐϊεος Μ χ Ργαείεγ 1,12 ργαείεσ ἥοη. Οσ ΑΓ Ὁ Τιτνινϑ: 
τοῦ αὐτοῦ εἰς ἄρεα Μ: εἰς ἀρέα χ Ὁ ] Κα : εἰς τὸν ἀρέα 1.8 ΕΝ; εἰς τὸν 
ἄρην ςεΐ, (ὅμήρου ὕμνοι εἰς θεούς εἰς ἄρην ΗῚ 2 ὀμβριμόθυμε Χ Ὁ Η 
εα. ΡὈΓ- 8 δορισθενὲς Μ 4 θέμιστα Ἡ 7 ἑπταπύροις Ν 
9 εὐθαλέος ΣΕ : εὐθαρλέσεος Π (55. εὐθαλεος 55. ρσ): εὐθαρσέος Μ: 
εὐθηλ- (επη0]} ΙΟ πρηῦ] πρὶν Μ 11 ὥς τε} 12 σεύασθαι Ν' : 
Ξεσθαι ςεῖ. ἐμοῖο Β : ἐμεῖο ςεῖ. 13 ὑπογνάμψαι Μ : -άψαι ςεί. 
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9. Ὑ 
ΙΧ, Ἐς Αρτεμιν 

Αρτεμιν ὕμνει Μοῦσα κασιγνήτην “Ἑκάτοις, 
παρθένον ἰοχέαιραν, ὁμότροφον ᾿Απόλλωνος, 
[κέ Ξ» ἘΝ Ν ι , 
ἣ θ᾽ ἵππους ἄρσασα βαθυσχοίνοιο Μέλητος 
μα γ ν Ν »Ὸυ ’ ’ ε 4 

ῥίμφα διὰ Σμύρνης παγχρύσεον ἅρμα διώκει 

ἐς Κλάρον ἀμπελόεσσαν, ὅθ᾽ ἀργυρότοξος ᾿Απόλλων 5 
ἧσται μιμνάζων ἑκατηβόλον ἰοχέαιραν. 

ἊΝ Ν Ν Ὡ “ ’, 3 Υ το [53 3 “ 

Καὶ σὺ μὲν οὕτω χαῖρε τ θ ὑμὸ πᾶσαι ἀοιδῇ 
Ὁ ΠΕ Ός ’ὔ ““ 9 

αὐτὰρ ἐγώ σε πρῶτα καὶ ἐκ σέθεν ἄρχομ᾽ ἀείδειν, 
“ 3. 5 Ν 9) ΔΛ , ᾿ 93 ὩΦ 

σεῦ δ᾽ ἐγὼ ἀρξάμενος μεταβήσομαι ἄλλον ἐς ὕμνον. 

Ἴ 3 ’ 

Χ. Εἰς ᾿Αφροδίτην 

Κυπρογενῆ Κυθέρειαν ἀείσομαι ἣ τε βροτοῖσι 
’, “ ’ὔ 3 3. ε “ Ν ’ 

μείλιχα δῶρα δίδωσιν, ἐφ᾽ ἱμερτῷ δὲ προσώπῳ 
ΨΙΟΝ Ι͂ Ἄν 5 ρα Ἂ , Μ 

αἰεὶ μειδιάει καὶ ἐφ᾽ ἵμερτον θέει ἄνθος. 

Χαῖρε θεὰ Σαλαμῖνος ἐὐκτιμένης μεδέουσα 

εἰναλίης τε Κύπρου: δὸς δ᾽ ἱμερόεσσαν ἀοιδήν. 5 
ΦΌΣ ΟΝ 3 Ν “ Αι τον ᾽ὔ Στ ΤΟΣ “ 

αὐτὰρ ἐγὼ καὶ σεῖο καὶ ἄλλης μνήσομ᾽ ἀοιδῆς. 

ΧΙ. Εἰς ᾿Αθηνᾶν 

Παλλάδ᾽ ᾿Αθηναίην ἐρυσίπτολιν ἄρχομ᾽ ἀείδειν 

δεινήν, ἡ σὺν "Αρηϊ μέλει πολεμήϊα ἔργα 
περθόμεναί τε πόληες ἀὐτή τε πτόλεμοί τε, 

καί τ᾽ ἐρρύσατο λαὸν ἰόντα τε νισόμενόν τε. 

Χαῖρε θεά, δὸς δ᾽ ἄμμι τύχην εὐδαιμονίην τε. 5 

ΙΧ. εοαϊοθδ : αὐἱ κα ἢ. νἱϊ] εἰ ΒΕ ΤΙΤΝΕΝΒ : εἰς ἄρτεμιν ΧΩΜ Ὁ: 
εἰς τὴν ἄρτεμιν 2 1 ὑμνεῖ ΕΤΤ ΑἜ ΠῊ εαἀ. ρτγ. 3 ἴἰὰ Μ (-νοῖο) 
μελήτης ΧΔΑΙ 1.5: μιλήτης 9» Ρταείεγ 1.8 1 0 Μ: δ᾽ εεῖ. ὃ σέ 
τε Μ-: σέθ ἘΤ 

Χ, ροβέ ἢ. σχὶ ἱπνεηϊξι ἰῃ Μ. οοαΐίσος : ατἱ δα ἢ. ν}} Τιτνινῦϑ : εἰς 
ἀφροδίτην «5 Μ Ὁ εα. ρΡγ.: εἰς τὴν ἀφροδίτην Τ᾽ ὑταείεγ 1.3 1 υπρο- 
γενῆ Ὁ Ν!: οὐπρογενῆ Β : ευπρογεν ΚΤ 38 ἐφιμερτὸν χα θέει 
Μ, οἴ, ζ45 νυ 3517: φέρει ςεί. 4 χαῖρε μάκαιρα κυθήρης εὐκτιμένης 
μεδέουσα Μ' 5 εἰναλίης τε κύπρου Μ' : καὶ πάσης κύπρου ςεΐ. 

ΧΙ. οοαϊίοοδ.: αὶ δὰ ἢ, ν}} Τιτνινθ : εἰς τὴν ἀθηνᾶν 2: εἰς ἀθηνᾶν 
ςεῖ. 3 πόλιες ρτδείεγ ΜΝ οοὐά. αὐτοί ἡ ν! πόλεμοι 
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ΧΙΙ. Εἰϊς Ἥραν 

ψ ἃ ε ρην ἀείδω χρυσόθρονον ἣν τέκε Ρείη, 
ἀθανάτην βασίλειαν ὑπείροχον εἶδος ἔχουσαν 

Ν 2 ,ἦ ζ " ’ Ζηνὸς ἐριγδούποιο κασιγνήτην ἄλοχόν τε 
» ὰ Ι ἊΝ Ν 5», κυδρῆν, ἣν πάντες μάκαρες κατὰ μακρὸν ᾿Ολυμπον 

ἁζόμενοι τίουσιν ὁμῶς Διὶ τερπικεραύνῳ. 5 

ΧΠΙῚ. Εἰς Δημήτραν 

Δήμητρ᾽ ἠὕΐκομον σεμνὴν θεὰν ἄρχομ᾽ ἀείδειν, 
3} ς ἘΝ Ν ζε " ’ αὐτὴν καὶ κούρην, περικαλλέα Περσεφόνειαν. 

Χαῖρε θεὰ καὶ τήνδε σάου πόλιν, ἄρχε δ᾽ ἀοιδῆς. 

ΧΙΝ, Εἰς Μητέρα Θεῶν 

“-“ ’ Μητέρα μοι πάντων τε θεῶν πάντων τ᾽ ἀνθρώπων 
Φ , ὕμνει Μοῦσα λίγεια Διὸς θυγάτηρ μεγάλοιο, 
Ἂ ’ ’ 3. 5 Ν , , 53... ὅν ἡ κροτάλων τυπάνων τ᾽ ἰαχὴ σύν τε βρόμος αὐλῶν 
εὔαδεν, ἡδὲ λύκων κλαγγὴ χαροπῶν τε λεόντων, 

Μ ’ Ὁ ΡῸ. Ἶ Ἀ κς ΄ Ν» 
οὔρεα τ ἠχήεντα καὶ υλήεντες ἐναύλοι. 5 

δ ΄» ἴω 9 “Ἂ Καὶ σὺ μὲν οὕτω χαῖρε θεαί θ᾽ ἅμα πᾶσαι ἀοιδῇ. 

ΧΙ]. οραϊςεα : απ δα ἢ. νὴ εἰ π8 Τιτνινδβ: εἰς τὴν ἥραν 2): εἰς 
ἥραν εεῖ. (ἥρην ΚῚ) 1: ἥραν Μ πϑ 4 κυδνὴν ] (ΞΞ κεδνὴν 55. υ) 

ΧΠ]Π. εραάϊσοβ : χαὶϊ δὰ ἢ. νι εἰ 8 Τιτνινθ: εἰς μητ'. . ρα θεῶν 
(55. δή ραν) Μ : εἰς δήμητραν α Ὁ Η͂ Κὶ εὐ. ρτ. : εἰς δήμητρα 1 : εἰς τὴν 
δήμητραν καὶ περσεφόνην ἢ : (περσεφόην 1.3: περσεφόνειαν ΡΣ 1 Μη- 

μήτηρ᾽ Μ: δημήτηρ᾽ Ἑ Κ : δημήτηρ᾽ (55. δη) 1 : δημήτρ᾽ Ἡ 1 : δημήτερ᾽ 
2 [Ὁ σοττ. εα. ΡὈζ. θεὰν Μ : θεὸν ςεί. 2 φερσεφόνειαν «Ὁ, 
εἴ, θεῖ. 493 3 χαῖρε. - - πόλιν -- (8]]. Τ) τη, 134 σάω ΒΑτηε5, 
εἴ, ρ 595 (4]1]. Ερίβρσ. 35 ΔΙσίηδῃ 45 Μῶσ᾽ ἄγε . . . ἄρχ᾽ ἐρατῶν ἐπέων 
ΡΙηά. Νειη. 1]. τὸ 
ΧΙΝ. εράϊοός: Μ, αυἱ δα ἢ. ν!] Τιτνινβ: εἰς μητέρα θεῶν ΜΝ Ὁ Ππ 

64. ργ. : εἰς μητέρα τῶν θεῶν ΕΤ : εἰς τὴν ῥέαν ῥ : εἰς ῥέαν Ἡ 1. οπι. Κ 
2 ὑμνεῖ χα ΔΙΌ Η 38 κροτάλη 2 τυπάνων 2 Ρτϑεῖεῦ Γ ἢ: τυμ- 
πάνων ςεῖ. (τυπάνων 55. μ 1.2) : τυπάνα Ἐ τπᾶτρ., εἴ. ΑΡ. Κἶποά. 1. 1189 
Απίῃ. Ῥᾷὶ. νὶ. τόξ. 5 βρόμος 29 Ν ΝΞ, εἴ. ῃ. Μετο. 452 : τρόμος ςεῖ. 
6 θ᾽ Μ: δ᾽ ςεί. ἀοιδῆς ἘΤ 
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ΧΥ. Εἰς Ἡρακλέα λεοντόθυμον 
« 4 ἊΝ «Χ 3, Δ ΚΕΦ 5 

Ηρακλέα Διὸς υἱὸν ἀείσομαι, ὃν μέγ᾽ ἂριστον 
, 3... 9 ’ὔ ’ὔ Ν ’ 

γείνατ᾽ ἐπιχθονίων Θήβῃς ἐνι καλλιχόροισιν 
᾽ὔ “ ".. 

᾿Αλκμήνη μιχθεῖσα κελαινεφέϊ Κρονίωνι" 
ὰ Ἃ Ν Ν “- 3 ,ὔ 5ΦΧΝ ’ 
ὃς πρὶν μὲν κατὰ γαῖαν ἀθέσφατον ἠδὲ θάλασσαν 

’ “᾿ ὍΘΕ 3 “ 5 

πλαζόμενος πομπῇσιν ὕπ᾽ Εὐρυσθῆος ἄνακτος 5 
ΣΦ ῸΝ , πολλὰ μὲν αὐτὸς ἔρεξεν ἀτάσθαλα, πολλὰ δ᾽ ἀνέτλη" 

νῦν δ᾽ ἤδη κατὰ καλὸν ἕδος νιφόεντος Ολύμπου 
Ὁ“ 

ναίει τερπόμενος καὶ ἔχει καλλίσφυρον ᾿Ηβην 
“- 7 

Χαῖρε ἄναξ Διὸς υἱέ: δίδου δ᾽ ἀρετήν τε καὶ ὄλβον. 

ΧΥῚΙ. ΕἘΐς ᾿Ασκληπιόν 

3 “ ’ 3 Ν 3) ον 

Ιητῆρα νόσων ᾿Ασκληπιὸν ἄρχομ᾽ ἀείδειν 

υἱὸν ᾿Απόλλωνος τὸν ἐγείνατο δῖα Κορωνὶς 
Δωτίῳ ἐν πεδίῳ κούρη Φλεγύου βασιλῆος Ω ι ὡ 

ον ον: 9 ’ “- ΔΈΝ, 9 ,ὔ 

χάρμα μέγ ἀνθρώποισι, κακῶν θελκτῆρ ὀδυνάων. 
ΤῸΝ Ν Ν [4 “ Ν ’, ᾽ὔ 3. ον9, ον 

Καὶ σὺ μὲν οὕτω χαῖρε ἄναξ' λίτομαι δέ σ᾽ ἀοιδῇ. 5 

ΧΥΠΙ. Εΐς Διοσκούρους 

Κάστορα καὶ Πολυδεύκε᾽ ἀείσεο Μοῦσα λίγεια, 
Τυνδαρίδας οἱ Ζηνὸς ᾿Ολυμπίου ἐξεγένοντο" 

Ν ς Ν δον, “ ᾽ὔ ’ 7 

τοὺς ὑπο Ταὐγέτου κορυφῃς τέκε πότνια Λήδη 

ΧΝ. εοαϊοοα: ααὶ δα ἢ. νυ Τιτνινθ: εἰς ἡρακλέα λεοντόθυμον 
« ΜΝ Ὁ εα. ργτ.: εἰς τὸν ἡρακλέα 2: εἰς ἡρακλέα Ἡ: εἰς ἡρακλῆ 1, οτι. Καὶ 
4 ὃς ῥὰ ἠμὲν Μ 5. πλαζόμενος πημαίνετ᾽ (55. η) ἀεθλεύων 
κραταιῶς Μ : ἀεθλεύων δὲ κρ. ΙΙδεῃ 6 ἔξοχα ἔργα Μ : πολλὰ δ᾽ ἀνέ- 
τλὴ (ςεΐ. 

ΧΥῚ. οοαϊοθ5: αὶ δὰ ἢ. ν] Τιτνινθ: εἰς τὸν ἀσκληπιὸν 9) Μ: εἰς 
ἀσκληπιὸν οεἰ. οἵχ. Κα 1-3. οἷέ. 5εῆο]. Ῥιπά. Ῥνυίῃ. 11]. 14 (ἐν τοῖς 
Ὁμηρικοῖς ὕμνοις) 2 κορωνίς οτὰ. Μ' 44. π|. 2 38 δωτίνω φλε- 
γύος ΑΙ ΚΝ : φλεγέος Η] : φλεγύα ΞοΠο]!αΞσία ῬΙπἀδτγὶ 4 κακὸν 
Η] θελγηθρον ανε[ιῶν] 1. α. χῖν. 2557 

ΧΥΙΙ. οοαϊτοθβ : ααἱ δα ἢ, ν]] ΤιΙτνινβ : εἰς τοὺς διοσκούρους ΝΜ : εἰς 
διοσκούρους χα Ὁ εἄ. ΡΓ. : εἰς κάστορα καὶ πολυδεύκη Ἡ 1} (Ξεά Πεες 
ααυϊάεπη πολυδεύκην); οπι. Καὶ 1 ἀείδεο ϑίερῆῇ. 4 λήδα Ν' 
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λάθρῃ ὑποδμηθεῖσα κελαινεφέϊ Κρονίων;:, 
Χαίρετε Τυνδαρίδαι, ταχέων ἐπιβήτορες ἵππων. 5 

ΧΥ͂ΠΙ. Εἰς Ἑρμῆν 

“Ἑρμῆν ἀείδω Κυλλήνιον ᾿Αργειφόντην 
Κυλλήνης μεδέοντα καὶ ᾿Αρκαδίης πολυμήλου, 
5 ς Ι 93 ’ὔ ἃ ’ -“ 

ἄγγελον ἀθανάτων ἐριούνιον ὃν τέκε Μαῖα 

ἼΑτλαντος θυγάτηρ Διὸς ἐν φιλότητι μιγεῖσα 

αἰδοίη: μακάρων δὲ θεῶν ἀλέεινεν ὅμιλον 5 
" , ’ὔ ΥΗ Ἂ ἄντρῳ ναιετάουσα παλισκίῳ ἔνθα Κρονίων 

΄ 3... ’ , ἊΝ ο) “ 
νυμῴφῃ εὐπλοκάμῳ μισγέσκετο νυκτὸς ἀμολγῷ, 
3' Ν Ν “ Υ̓͂ { σ 

εὖτε κατὰ γλυκὺς ὕπνος ἔχοι λευκώλενον ᾿ Ηρην" 

λάνθανε δ᾽ ἀθανάτους τε θεοὺς θνητούς τ᾽ ἀνθρώπους. 
Καὶ σὺ μὲν οὕτω χαῖρε Διὸς καὶ Μαιάδος υἱέ" 1ο 

“ ΦΊΟΝ Ν. .} , ’ὔ 3 9 Ὡ 

σεῦ δ᾽ ἐγὼ ἀρξάμενος μεταβήσομαι ἄλλον ἐς ὕμνον. 

χαῖρ᾽ ἙἭρμῆ χαριδῶτα διάκτορε, δῶτορ ἐάων. 

ΧΙΧ. Εἰς Πᾶνα 

᾿Αμφί μοι Ἑρμείαο φίλον γόνον ἔννεπε Μοῦσα, 
}] ’ , ’ Φ ΡΣ ΔῸΣ ’ὔ 

αἰγιπόδην δικέρωτα φιλοόκροτον ὃς τ᾽ ἀνὰ πίση 

δενδρήεντ᾽ ἄμυδις φοιτᾷ χοροήθεσι νύμφαις ρήεντ᾽ ἄμ ἢ χοροή μ 
αἵ τε κατ᾽ αἰγίλιπος πέτρης στείβουσι κάρηνα 

Πᾶν᾽ ἀνακεκλόμεναι νόμιον θεὸν ἀγλαέθειρον 5 
αὐχμήενθ᾽, ὃς πάντα λόφον νιφόεντα λέλογχε 

Ν Ν ϑ νι Ν , , 
καὶ κορυφὰς ὀρέων καὶ πετρήεντα κέλευθα. 

“ 3)... Ν 9, Ν ε 7. [2 

φοιτᾷ ὃ ἔνθα καὶ ἔνθα διὰ ῥωπηῆϊα πυκνὰ, 

ἄλλοτε μὲν ῥείθροισιν ἐφελκόμενος μαλακοῖσιν, 

5 ἐπιβήτορες) ἐπ᾽ ἀμήτων Μ 
ΧΝΠΠ]. οοαϊοος : 4αὶ 4 ἢ. 1 ΤΙΤΝΙΘ : εἰς τὸν ἑρμῆν 2) : εἰς ἑρμῆν 

ςεἰ. οι. Κα 2 πολυμήλου (55. η.)ὺ) Μ 4 ἴπ πος νεῦβι εχρὶ. Μ 
6 πολυσκίω Ϊ 8 ἔχει 2 Η (οι 55.) 12 ἑάων ΠΡ  οοττ. ΝῚ 

ΧΙΧ. δοαϊΐοσς : αι ρτϑείεσ 1,12 ργαείεγ ἥοηῃ. Ὁ Τιτνινϑ: εἰς τὸν πᾶνα 
2: εἰς πᾶνα ςεῖ. 2 αἰγοπόδην Ἑσοαά. εἢϊ. ΗἩ ΕΥΠΊΔΠΠ πίσση 1ἰὈτὶ 
ΠΟΥ. Θίερῃ. 4 στείβουσαι ΕΤ 1 κάρηνα Ὁ Π εά. ρΡΓ. : κέλευϑα ςεΐ. 
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ΕΑ 3 4 ’ »] 5 7ὔ "“ 

ἄλλοτε δ᾽ αὖ πέτρῃσιν ἐν ἡλιβάτοισι διοιχνεῖ, 1ο 
᾽ 

ἀκροτάτην κορυφὴν μηλοσκόπον εἰσαναβαίνων. 
, ΡΟΣ ’ὔ , Υ̓ πολλάκι ὃ ἀργινόεντα διέδραμεν οὔρεα μακρὰ, 

πολλάκι δ᾽ ἐν κνημοῖσι διήλασε θῆρας ἐναίρων 
3 ,ὔ ’ τς “1.6 Υ̓ “" 

ὀξέα δερκόμενος" τότε δ᾽ ἕσπερος ἔκλαγεν οἷον 

ἄγρης ἐξανιών, δονάκων ὕπο μοῦσαν ἀθύρων 15 

νήδυμον" οὐκ ἂν τόν γε παραδράμοι ἐν μελέεσσιν 
» Ὁ ᾿ς τ, ᾽ 4 ’ὔ 

ὄρνις ἣ τ ἔαρος πολυανθέος ἐν πεταλοισι 

θρῆνον ἐπιπροχέουσ᾽ ἀχέει μελίγηρυν ἀοιδήν. 
σὺν δέ σφιν τότε νύμφαι ὀρεστιάδες λιγύμολποι 

φοιτῶσαι πυκνὰ ποσσὶν ἐπὶ κρήνῃ μελανύδρῳ 20 
7, Ν Ν , Μ 5 ,ὔ 

μέλπονται, κορυφὴν δὲ περιστένει οὔρεος ἠχώ" 

δαίμων δ᾽ ἔνθα καὶ ἔνθα χορῶν τοτὲ δ᾽ ἐς μέσον ἕρπων 

πυκνὰ ποσὶν διέπει, λαῖφος δ᾽ ἐπὶ νῶτα δαφοινὸν 
ΝΥ Ν ἊΝ 9 ’ ’ “ 

λυγκὸς ἔχει λιγυρῃσιν ἀγαλλόμενος φρένα μολπαῖς 
3 “ ἴω ’ὔ ᾽ 9. 6“ 

ἐν μαλακῷ λειμῶνι τόθι κρόκος ἠδ᾽ ὑάκινθος 25 

εὐώδης θαλέθων καταμίσγεται ἄκριτα ποί ῆ μισγ ρετι 1: 
ς “ Ν Ἁ ’ ᾿ ΩΝ ΜΚ ὑμνεῦσιν δὲ θεοὺς μάκαρας καὶ μακρὸν ᾿Ολυμπον" 

ἢ 3. ’ὔ »] . Υ͂ ΜΝ 

οἷόν θ᾽ Ἑ),ρμείην ἐριούνιον ἔξοχον ἄλλων 
Υ̓ ε Φ 3. εἱ “ Ἁ ΝΜ ’ Φ 

ἔννεπον ὡς ὅ γ᾽ ἅπασι θεοῖς θοὸς ἄγγελός ἐστι 
ον Ἂν" 3 53 9 Ψ» ,ὔ ,ὔ Ἢ 

καί ῥ᾽ ὅ γ᾽ ἐς ᾿Αρκαδίην πολυπίδακα, μητέρα μήλων, 30 
Ι. 3 5 ’ ς ᾽ὔ ’ 3 ’, 

ἐξίκετ᾽, ἔνθα τέ οἱ τέμενος Κυλληνίου ἐστίν. 

ἔνθ᾽ ὅ γε καὶ θεὸς ὧν ψαφαρότριχα μῆλ᾽ ἐνόμευεν 
9 ἊΝ ’ “ Ν ’ὔ ἰς Ν 3 Ν 

ἀνδρὶ πάρα θνητῷ" θὰλε γὰρ πόθος ὑγρὸς ἐπελθὼν 
’ὔὕ .. ’ὔὕ “Ὡ 

νύμφῃ ἐὐπλοκάμῳ Δρύοπος φιλότητι μιγῆναι: 

11 μηλόσκοπον ςΟα4. επΊ. (εΠΊ10]] 12 αἰγινόεντα ςο44. ἐπΊ. ΒΑΓΠΕ5 
14 τοτὲ ' οἷον [101] σοΥΓ. Ρερριμ!]εγ (5ς. μόνον, εἴ, Ηε5. Τεορ. 26, 
Αεβςῖ, ΔρΡ. 186, 6. 1. Δ. Πϊ, Ρ. 1. 171 Β ν. 22 ουὅ μα[ν το]υδε χαριν σετελε- 
σφορε αἰιδομεν οιον) 15. ἄκρης ςο44. (ἄκρη Ν1) επ. ῬΙεύβοπ 18 ἐπι- 
προχέουσα χέει ςοα4. επι. ΠΡεπ: ἰαχεῖ Βα ΚΕα 20 πύκα ΒΑΓΠΕ5 
22 τότε ἐς ςοαά, δ᾽ 444. Βιιἐπηθηῃ 24 λυγγὺς 2 26 θαλέθων ῥ: 
θαλέων ςεῖ.ςἢ, ΑΡ. ΚΉ. ἢ. 843 ποίην τὶ σοττ. Η Ἔγπη απ 29 θεοῖς 
θεὸς ΝῚ 51 τε Ηεγιηδμῃῃ : δέ οὐ. κυλληνίον εα. ΡΥ. 32 ψαφε- 
ρότριχα “ Αἰ Ὁ : ψαφορότριχα ΔῸ 33 θάλε ἰδτὶ : λάθε Βα ΠηΚεη 



ΥΜΝΟΙ 

ἐκ δ᾽ ἐτέλεσσε γάμον θαλερόν, τέκε δ᾽ ἐν μεγάροισιν 
« ’ ’, εχ ΝΥ Ν οὉ 7 

ἙΕρμείῃ φίλον υἱὸν ἄφαρ τερατωπὸν ἰδέσθαι, 
93 ’ " ’ὔ ς [ 

αἰγιπόδην δικέρωτα πολύκροτον ἡδυγέλωτα" 

φεῦγε δ᾽ ἀναΐξασα, λίπεν δ᾽ ἄρα παῖδα τιθήνη" 

δεῖσε γὰρ ὡς ἴδεν ὄψιν ἀμείλιχον ἠὐγένειον. 
Ν 3 Δ ,.395ς 7, 5. ’ 5) ΄ “ 

τὸν ὃ αἷψ Ἑρμείας ἐριούνιος εἰς χέρα θῆκε 

δεξάμενος, χαῖρεν δὲ νόῳ περιώσια δαίμων μ δ Χ ρ τ ρ μ “ 

ῥίμφα δ᾽ ἐς ἀθανάτων ἕδρας κίε παῖδα καλύψας 
᾿Ν - 7 “ 

δέρμασιν ἐν πυκινοῖσιν ὀρεσκῴοιο λαγωοῦ" 

πὰρ δὲ Ζηνὶ καθῖζε καὶ ἄλλοις ἀθανάτοισιν, 
δεῖξε δὲ κοῦρον ἑόν' πάντες δ᾽ ἄρα θυμὸν ἔτερφθεν 

ἀθάνατοι, περίαλλα δ᾽ ὁ Βάκχειος Διόνυσος" 
Πᾶνα δέ μιν καλέεσκον ὅτι φρένα πᾶσιν ἔτερψε. 

Καὶ σὺ μὲν οὕτω χαῖρε ἄναξ, ἵλαμαι δέ σ᾽ ἀοιδῇ" 
ΣΝ 2 Ν Ν. “ ΝΟ ΤΟΝ, 7 0.009 “ αὐτὰρ ἐγὼ καὶ σεῖο καὶ ἄλλης μνήσομ᾽ ἀοιδῆς. 

ΧΧ. Εἰς Ἥφαιστον 

Ἥφαιστον κλυτόμητιν ἀείδεο Μοῦσα λίγεια, 

ὃς μετ’ ᾿Αθηναίης γλαυκώπιδος ἀγλαὰ ἔργα 
5) ’ 59. 7 Ἀ ΦΟΝ ’ ὰἁ ἂν ’ 

ἀνθρώπους ἐδίδαξεν ἐπὶ χθονός, οἱ τὸ πάρος περ 

ἄντροις ναιετάασκον ἐν οὔρεσιν ἠΐτε θῆρες. 
νῦν δὲ δι’ Ἥφαιστον κλυτοτέχνην ἔργα δαέντες 
ς “«“«,.,ἡὖ 95 τ ’ 9 9 ΑΝ 

ῥηϊδίως αἰῶνα τελεσφόρον εἰς ἐνιαυτὸν 
“ έ ΕΑΝ [ ’ 

εὔκηλοι διάγουσιν ἐνὶ σφετέροισι δόμοισιν. 

᾿Αλλ᾽ ἵληθ᾽ “Ηφαιστε' δίδου δ᾽ ἀρετήν τε καὶ ὄλβον. 

88 ἀναίξας λεῖπεν 1ΠὈτὶ σοττ. Μαγίϊη 44 κάθιζε ΤΙ Ν! 

35 

49 

45 

45 ἔτερ- 
φθον ἸΙΌτὶ : -ον 55. εΓ 48 ἵλαμαι Π τηδΓΡ. : λίσομαι (55. ἵλα) Π: 
ἱλάσομαι ἘΤ : λίσσομαι Ὦ : λίσομαι ςεῖ. 

ΧΟ ΑΧ, οοαϊοθα : αἰ ἢ. ΙΧ εἰ Πγπιποβ χχὶ--ΧΧΧΙ σοηἐΐϊπεπὲ ΤΙτνινϑ : 
εἰς τὸν ἥφαιστον : εἰς ἥφαιστον ςεῖ. 4 ναιετάεσκον Β Τ' 
Τ 

82 

8 οπὶ. 
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ΧΧΙ. Εἰς ᾿Απόλλωνα 

Φοῖβε σὲ μὲν καὶ κύκνος ὑπὸ πτερύγων λίγ᾽ ἀείδει 
7 ὄχθῃ ἐπιθρῴσκων ποταμὸν πάρα δινήεντα 

ΠῺνειόν" σὲ δ᾽ ἀοιδὸς ἔχων φόρμιγγα λίγειαν 
ς Ν “ ᾿ 

ἡδυεπὴς πρῶτόν τε καὶ ὕστατον αἰὲν ἀείδει. 
Ν Ἂς Ὡς [τὰ “ ΝΜ [τά Ἢ 3...9 “- 

Καὶ σὺ μὲν οὕτω χαῖρε ἄναξ, ἵλαμαι δέ σ᾽ ἀοιδῇ. 5 

ΧΧΙ]. Εἰς Ποσειδῶνα 

᾿Αμφὶ Ποσειδάωνα θεὸν μέγαν ἄρχομ᾽ ἀείδειν 

γαίης κινητῆρα καὶ ἀτρυγέτοιο θαλάσσης 
’ “ 2 γι “ Ν 9 ’,ὕ 5 3 πόντιον, ὅς θ᾽ “Ὡλικῶνα καὶ εὐρείας ἔχει Αἰγάς. 

διχθά τοι ᾿Εννοσίγαιε θεοὶ τιμὴν ἐδάσαντο 

ἵππων τε ὃμητῆρ᾽ ἔμεναι σωτῆρά τε νηῶν. 5 
Χαῖρε Ποσείδαον γαιήοχε κυανοχαῖτα, 

καὶ μάκαρ εὐμενὲς ἦτορ ἔχων πλώουσιν ἄρηγε. 

ΧΧΙΙ. Εἰς Δία 

Ζῆνα θεῶν τὸν ἄριστον ἀείσομαι ἠδὲ μέγιστον 
9 γᾳ ἣν» ’, Ψ ,ὔ εὐρύοπα κρείοντα τελεσφόρον, ὅς τε Θέμιστι 

Ὁ Ἀ ε [Ὰ Ν 5} 3 ,ὔ ἐγκλιδὸν ἑζμένῃ πυκινοὺς ὀάρους ὀαρίζει. 

Ἵληθ᾽ εὐρύοπα Κρονίδη κύδιστε μέγιστε. 

ΧΧΙΝ, Εἰς Ἑστίαν 

“Ἑστίη, ἥ τε ἄνακτος ᾿Απόλλωνος ἑκάτοιο 
5 2 [2 «ε Ν ’ - ’ 

Πυθοῖ ἐν ἡγαθέῃ ἱερὸν δόμον ἀμφιπολεύεις, 
ΔΥΕΝ “ ’ 3 ’ἤ ε ἣΝ Υ̓ 

αἰεὶ σῶν πλοκαμων ἀπολείβεται ὑγρον ἐλαιον" 

ΧΑΧΙ, Τιτνινβ : εἰς τὸν ἀπόλλωνα ἢ : εἰς ἀπόλλωνα εείΐ. 1 Φοῖφε 
(55. ΒΡ) Τ 5 ἵλασμαι ἘΤ 

ΧΧΙΙ. Τιτνινϑ : εἰς τὸν ποσειδῶνα 2 : εἰς ποσειδῶνα εεἰ. 1: θεῶν 
8 «ἢ νι. Ηεγοά. 256 αἶγας 10 ΓῚ σοΥΓ. εἀ. ΡῥΓ. 
ΧΧΠΙ. Τιτνινβ : εἰς τὸν δία 2: εἰς δία εἀ. ΡΓ. : εἰς ὕπατον κρονίδην 

χ: εἰς ὕπατον κρονίδην ἢ δία Ὁ 2 θέμιτι 1ἰρτὶ σοῦ. Βδαγπα5, οἵ. 
Ο 87 π 405 

ΧΑΧΙΝ. Τιτνινθϑ : εἰς τὴν ἑστίαν 2 : εἰς ἑστίαν ςεἰ. 3 καϊἰεὶ Το Κεαῦ 

85 



ΥΜΝΟΙ 

’ 3. τ ϑυν Ἂς ΓΝ ’ Ν μ 

ἔρχεο τόνδ᾽ ἀνὰ οἶκον, ἐπέρχεο θυμὸν ἔχουσα 
Ν Ν ΄ ἑ 3 53.» 9 “ σὺν Διὶ μητιόεντι' χάριν δ᾽ ἅμ᾽ ὄπασσον ἀοιδῇ. 5 

ΧΧΥν. Ἐς Μούσας καὶ ᾿Απόλλωνα 

Μουσάων ἄρχωμαι ᾿Απόλλωνός τε Διός τε' 
ἐκ γὰρ Μουσάων καὶ ἑκηβόλου ᾿Απόλλωνος 
Ψ 9, ΔΈ, » Ἂν Α Ν [4 ἀνδρες ἀοιδοὶ ἔασιν ἐπὶ χθονὶ καὶ κιθαρισταί, 

ἐκ δὲ Διὸς βασιλῆες" ὃ δ᾽ ὄλβιος ὅν τινα Μοῦσαι 
΄, ,ὔ εὖ.» Ἁ ’ ε"ὔ 3 ’ φίλωνται" γλυκερή οἱ ἀπὸ στόματος ῥέει αὐδή. 5 

’ 

Χαίρετε τέκνα Διὸς καὶ ἐμὴν τιμήσατ᾽ ἀοιδήν" 
ΩΝ 2 Ν ς ,ὔ ἌΝ (4 3. 09 “ αὐτὰρ ἐγὼν ὑμέων τε καὶ ἄλλης μνήσομ ἀοιδῆς. 

ΧΧΥΙ. Εἷς Διόνυσον 

Κισσοκόμην Διόνυσον ἐρίβρομον ἄρχομ᾽ ἀείδειν 
Ν Ν [ 9 , »} Ν ὍΛ 

9 Ζηνὸς καὶ Σεμέλης ἐρικυδέος ἀγλαὸν υἱόν 

ὃν τρέφον ἠὔκομοι νύμφαι παρὰ πατρὸς ἄνακτος 
δεξάμεναι κόλποισι καὶ ἐνδυκέως ἀτίταλλον 

Νύσης ἐν γυάλοις" ὃ δ᾽ ἀέξετο πατρὸς ἕκητι, 5 
5" 2 Κλ γα , 5 ἄντρῳ ἐν εὐώδει μεταρίθμιος ἀθανάτοισιν. 
αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ τόνδε θεαὶ πολύυμνον ἔθρεψαν, 

δὴ τότε φοιτίζεσκε καθ᾽ ὑλήεντας ἐναύλους 
“- Ν ’ ,ὔ ε Ὁ), κισσῷ καὶ δάφνῃ πεπυκασμένος" αἱ δ᾽ ἅμ᾽ ἕποντο 

νύμφαι, ὁ δ᾽ ἐξηγεῖτο' βρόμος δ᾽ ἔχεν ἄσπετον ὕλην. το 
Καὶ σὺ μὲν οὕτω χαῖρε πολυστἀφυλ᾽ ὦ Διόνυσε: 

δὸς δ᾽ ἡμᾶς χαίροντας ἐς ὥρας αὗτις ἱκέσθαι, 
ς 3 4“. 4) ἐ , Ρ] Ν Ν 5 ΄ ἐκ δ᾽ αὖθ᾽ ὡράων εἰς τοὺς πολλοὺς ἐνιαυτούς. 

4 ἕν᾽ ἔρχεο ΤΊΓΚΕΓ οἷ. Ο 7το. εἴ, εἰ Αρ. Κῆἢ. ἵν. 1οβϑο 5. οπ]. Ε 
Δα 4. Τ]ΔΓΡ- 
ΧΧν. Τιτνηνβ: εἰς μούσας ἀπόλλωνα καὶ δία 2: εἰς μούσας καὶ 

ἀπόλλωνα εεΐ. Ι ἄρχομαι ᾿ἸΌΤῚ επ|. ΘΙΕΡΠΔΠΙ5 2-5 - Ηα5. 
ΤΠεορ. 94-Ὁ7 2 ἐκ γάρ τοι Μουσέων 56}0]. ΡΙπά. Ῥγνίῃ. ἱν. 313, 
Νεπη,. 111. 1 8 χθόνα Ηεπ5. ΤΠεορ. 95 5 φιλεῦνται ςοα 4. Ηε5. 
ΤΠεορ. 97 Ρἷυγα5 

ΧΑΧΨΥΙ. Τιτνινβ : εἰς τὸν διόνυσον 2 : εἶς διόνυσον οεῖ., οἵη. Τ, 444. 
411641115 13 ὁράων ΕΤ 
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ΧΧΥΊΙ. Εἰς ἼΑρτεμιν 

Αρτεμιν ἀείδω χρυσηλάκατον κελαδεινὴν 
παρθένον αἰδοίην ἐλαφηβόλον ἰοχέαιραν 

αὐτοκασιγνήτην χρυσαόρου ᾿Απόλλωνος, 

ἢ κατ᾽ ὄρη σκιόεντα καὶ ἄκριας ἠνεμοέσσας 

ἐπ ἄγρῃ τερπομένη παγχρύσεα τόξα τιταίνει 

πέμπουσα στονόεντα βέλη: τρομέει δὲ κάρηνα 

ὑψηλῶν ὀρέων, ἰαχεῖ δ᾽ ἔπι δάσκιος ὕλη 
δεινὸν ὑπὸ κλαγγῆς θηρῶν, φρίσσει δέ τε γαῖα 

, ΓΙ ᾿ ε ϑυ Ἂν " 

πόντος τ ἰχθυόεις" ἢ ὃ ἄλκιμον ἤτορ ἔχουσα 

πάντῃ ἐπιστρέφεται θηρῶν ὀλέκουσα γενέθλην. 1ο 
δόξας Δ Εν “ Λ, 3 ’ 

αὐτὰρ ἐπὴν τερφθῇ θηροσκόπος ἰοχέαιρα 
9 ’ὔ ἊΣ ’ ’ 3 3 7 ’, 

εὐφρήνῃ δὲ νόον χαλάσασ᾽ εὐκαμπέα τόξα, 
ἔρχεται ἐς μέγα δῶμα κασιγνήτοιο φίλοιο 
Φοίβου ᾿Απόλλωνος Δελφῶν ἐς πίονα δῆμον 

Μουσῶν καὶ Χαρίτων καλὸν χορὸν ἀρτυνέουσα. 15 
» , ,ὕ , Δ 5 Ν ἔνθα κατακρεμάσασα παλίντονα τόξα καὶ ἰοὺς 
ἡγεῖται χαρίεντα περὶ χροὶ κόσμον ἔχουσα, 
2 [ ᾽ ε ϑ 5, { ἌΜΕ τ, φρο ῦσι 

ἐξάρχουσα χορούς" αἱ δ᾽ ἀμβροσίην ὄπ᾽ ἰεῖσαι 
« “ Ν Ψ ε Ἢ “ 

ὑμνεῦσιν Λητὼ καλλίσφυρον ὡς τέκε παῖδας 

ἀθανάτων βουλῇ τε καὶ ἔργμασιν ἔξοχ᾽ ἀρίστους, 20 
Χαίρετε τέκνα Διὸς καὶ Λητοῦς ἠὐκόμοιο" 

πος 3 Ν ε ’ ἌΝ Ἃ 3 5. “ αὐτὰρ ἐγὼν ὑμέων καὶ ἄλλης μνήσομ ἀοιδῆς. 

ΧΧΥΠΙ. Εἰς ᾿Αθηνᾶν 

Παλλάδ᾽ ᾿Αθηναίην κυδρὴν θεὸν ἄρχομ᾽ ἀείδειν Ασηναίη βρη ὌΧΘΟΝ, 
γλαυκῶπιν πολύμητιν ἀμείλιχον ἦτορ ἔχουσαν 

μ 3 ὯΝ 9 ,ὔ 5, ᾽ 

παρθένον αἰδοίην ἐρυσίπτολιν ἀλκήεσσαν 

Τριτογενῆ, τὴν αὐτὸς ἐγείνατο μητίετα Ζεὺς 

ΧΧΝΙΙ]. Τιτνινβ: εἰς τὴν ἄρτεμιν 23: εἰς ἄρτεμιν εεἰ. οἵη. Τ 
ἡ ἐπιδάσκιος ᾿ἸΌΤῚ σοΥτ. Ηδγηδπη 8 δεινῆς Π 13 μετὰ 
κασιγνήτοιο τ), εἴ. Ηετη. 296 18 ἀμβροσίων Π 22 τε καὶ ΒΑΓΠΕ5 

ΧΧΥΊΠΙΠ. Τιτνινθ: εἰς τὴν ἀθηνᾶν 2: εἰς ἀθηνᾶν εΣεί, 
87 
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-“ 9 “. 7. γᾷ 3.) τὴ 

σεμνῆς ἐκ κεφαλῆς, πολεμήϊα τεῦχε ἐχουσαν 5 

χρύσεα παμφανόωντα" σέβας δ᾽ ἔχε πάντας ὁρῶντας 
3 ἐ ε Ν , Ν 9 ’ 
ἀθανάτους" ἣ δὲ πρόσθεν Διὸς αἰγιόχοιο 

ἐσσυμένως ὥρουσεν ἀπ᾽ ἀθανάτοιο καρήνου 

σείσασ᾽ ὀξὺν ἄκοντα" μέγας δ᾽ ἐλελίζετ᾽ ολυμπος 

δεινὸν ὑπὸ βρίμης γλαυκώπιδος, ἀμφὶ δὲ γαῖα 1ο 
ἐ 5} 14 ΡῚ 7 3. ΤἊΝ, ’ σμερδαλέον ἰάχησεν, ἐκινήθη δ᾽ ἄρα πόντος 

κύμασι πορφυρέοισι κυκώμενος, ἔσχετο δ᾽ ἅλμη 
Ω) ’ “ 5 6ς ’ 9 Ν εν ἐξαπίνης: στῆσεν δ᾽ Ὑπερίονος ἀγλαὸς υἱὸς 
ἵππους ὠκύποδας δηρὸν χρόνον εἰσότε κούρη 

εἵλετ᾽ ἀπ᾿ ἀθανάτων ὦὥμων θεοείκελα τεύχη 15 
Παλλὰς ᾿Αθηναίη: γήθησε δὲ μητίετα Ζεύς. 

Καὶ σὺ μὲν οὕτω χαῖρε Διὸς τέκος αἰγιόχοιο" 
9 Ν Ὁ) Ν Ν “Ὁ ἣν Υ̓ ’, 3 9 ζρϑ αὐτὰρ ἐγὼ καὶ σεῖο καὶ ἄλλης μνήσομ᾽ ἀοιδῆς. 

ΧΧΙΧ. Εὶς Ἑστίαν 

Ἕστίη ἣ πάντων ἐν δώμασιν ὑψηλοῖσιν 

ἀθανάτων τε θεῶν χαμαὶ ἐρχομένων τ᾽ ἀνθρώπων 
ο 5. Ν ΥὙ “ἃ ἊΝ 

ἕδρην ἀΐδιον ἔλαχες πρεσβηϊδα τιμὴν 

καλὸν ἔχουσα γέρας καὶ τιμήν" οὐ γὰρ ἄτερ σοῦ 
2 ΄,΄ ζω ῳ 9 9 , “ εἰλαπίναι θνητοῖσιν ἵν᾽ οὐ πρώτῃ πυμάτῃ τε 5 

“Ἑστίῃ ἀρχόμενος σπένδει μελιηδέα οἷνον" . ρχῶ μελιη 
Ν 3 Ν Ν [ ΕΝ 

καὶ σύ μοι ᾿Αργειφόντα Διὸς καὶ Μαιάδος υἱὲ 
“ “ ’ ἄγγελε τῶν μακάρων χρυσόρραπι δῶτορ ἐάων, 

κ 

ναίετε δώματα καλά, φίλα φρεσὶν ἀλλήλοισιν 

ων 4 ἵλαος ὦν ἐπάρηγε σὺν αἰδοιῃ τε φίλῃ τε 1ο 
«ς ’ὔ »} ’ Ν 3 ’, 3 “ Εστίῃ: ἀμφότεροι γὰρ ἐπιχθονίων οὐ ροπου 

’ 5 Ἂ ’ 3 , ἈΝ [᾿ εἰδότες ἔργματα καλὰ νόῳ θ᾽ ἕσπεσθε καὶ ἥβη. 

το ὑπ᾽ ὀμβρίμης “« Ὦ εά. ργΓ. : ὑπ᾽ ὀβρίμης εεΐ. σοττ. ΌΠΠΚΕα 12 δ᾽ 
Ν εα. ρζ. : θ᾽ σοἀά. τ4 δειρὸν ΕἸἾΨΙ εἰς ὅ κε εἅ. ΡΥ.» οἴ, ὦ 134 
ΧΧΙΧ, Τιτνινϑ : εἰς τὴν ἑστίαν 23: εἰς ἑστίαν ςεῖΐ. 8 ἔλαχες 3: 

ἔλαχε ςεΐ. 6 ἑστίη ΠΟ : ἱστίη ςεί. 8 ἑάων ςοἀά. επι. Θίερῇ. 
9 ᾿ἰδουπηδπη βίδει πηι5: ν. 9 ροϑβέ τὶ ἔγσαηβρ. Ματγίιῃ, ΜΝ δἰ 11 ἑστίη 
1) : ἱστίη ςεί. 12 θ᾽ εχ τ᾿ Α, 55. Ι: τ᾽ ςεΐ. 
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Χαῖρε Κρόνου θύγατερ, σύ τε καὶ χρυσόρραπις “Ἑρμῆς. 
αὐτὰρ ἐγὼν ὑμέων τε καὶ ἄλλης μνήσομ᾽ ἀοιδῆς. 

- 9 “- ΄ ,ὕ 
ΧΧΧ, Βὶς "ην μητέρα πάντων 

Γαῖαν παμμήτειραν ἀείσομαι ἠὐθέμεθλον 
Ζ, ὰ , ΦΊΛΩΝ Ν , 3. Ὁ ων 0) 7] 

πρεσβίστην, ἢ φέρβει ἐπὶ χθονὶ πάνθ᾽ ὁπόσ᾽ ἐστίν" 
5 Εὰπ Φ“ ’ “ 2 ’  ΦΩΩΣ δὲ ’ 

ἡμὲν ὅσα χθόνα δῖαν ἐπέρχεται ἠδ᾽ ὅσα πόντον 

ἠδ᾽ ὅσα πωτῶνται, τάδε φέρβεται ἐκ σέθεν ὄλβου. 
2 3 » ,ὔ Ἂ ν ,ὔ 
ἐκ σέο δ᾽ εὔπαιδές τε καὶ εὔκαρποι τελέθουσι 5 

πότνια, σεῦ δ᾽ ἔχεται δοῦναι βίον ἠδ᾽ ἀφελέσθαι 
θνητοῖς ἀνθρώποισιν: ὁ δ᾽ ὄλβιος ὅν κε σὺ θυμῷ 

’, 7 “- » Ψ ὔ ,ὔ 
πρόφρων τιμήσῃς" τῷ τ᾽ ἄφθονα πάντα πάρεστι. 

7 7 5 7 3. Ν 5). 9) Ν 
βρίθει μὲν σφιν ἄρουρα φερέσβιος, ἠδὲ κατ΄ ἀγροὺς 

ζ ΄“' ΄ 

κτήνεσιν εὐθηνεῖ, οἶκος δ᾽ ἐμπίπλαται ἐσθλῶν" 1ο 
5) Ν 5 9 » ’ 7 ’ὔ’ 

αὐτοὶ ὃ εὐνομίῃσι πόλιν κάτα καλλιγύναικα 

κοιρανέουσ᾽, ὄλβος δὲ πολὺς καὶ πλοῦτος ὀπηδεῖ" 

παῖδες δ᾽ εὐφροσύνῃ νεοθηλέϊ κυδιόωσι, 
’, “-“ ’ » ΜΝ παρθενικαί τε χοροῖς φερεσανθέσιν εὔφρονι θυμῷ 

’ ζ, 3, 5᾽, Ν ἤ 

παίζουσαι σκαίρουσι κατ᾽ ἄνθεα μαλθακὰ ποίης, 15 

οὕς κε σὺ τιμήσῃς σεμνὴ θεὰ ἄφθονε δαῖμον μήσῃς σεμνὴ μον. 
“ “ ’ 3 “ ’ 

Χαῖρε θεῶν μήτηρ, ἄλοχ᾽ Οὐρανοῦ ἀστερόεντος, 
πρόφρων δ᾽ ἀντ᾽ δῆς βίοτον θυμήρε᾽ ὄπαζε" 

3 σας 3 ἊΝ Ν “ ΔῊΝ Ἃ 9....9 ΠΣ 

αὐτὰρ ἐγὼ καὶ σεῖο καὶ ἄλλης μνήσομ, ἀοιδῆς. 

ΧΧΧΙ. Εἰς Ἥλιον 

Ηλιον ὑμνεῖν αὖτε Διὸς τέκος ἄρχεο Μοῦσα 

Καλλιόπη φαέθοντα, τὸν Εὐρυφάεσσα βοῶπις 

ΧΧΧ. Τιτνηνβ : εἰς γῆν μητέρα πάντων “ Ὁ εά. ΡΥ. : εἰς τὴν γῆν 2 
(ἰππαρίπετῃ ἰεγγαα δά ά. Α ΡΟ, 50]15 1,2) 8 ὑπέρχεται ) εα. ρΡῥγΓ. : 
ἀπέρχεται Π 8 τιμήσεις 11ὈΓῚ επλ. ΕἼὙΑΠΚΕ περ (πέρ) ἐστι χα 1.3 
Ρ : πέρεστι Β. : πάρεστι ςεῖΐ. 13 ἢ πάντες τηαῖρ. Εὶ 14 περε- 

σανθέσιν « 1) εἁ. ΡῥΓ. : παρ᾽ εὐανθέσιν 2 ΝΞ σοττ. ΕτγΠπαβεϊ 15 παίζουσι 
χαίρουσι 1ἰΌτὶ (παίζουσαν Τ' 55. εά. ΡΓ.) σοττ. ΒΒ ηΪτεη μαλακὰ οοαα. 
Επι. ϑίερ μαπι5 16 κε] καὶ χα Ὁ τιμήσεις ςοα 4. εἴη. ΕὙΑΠΚΕα 

ΧΧΧΙ, Τιτνινθ : εἰς τὸν ἥλιον 2 : εἰς ἥλιον ςεί. 50115 ᾿ΠΠΔΡΊΠΕΠΙ 
δἀ4, ΑΡΟΞΙΕΞ 
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’ ’ Ν Ἂν 3 ΚΟΥ ») ’ 

γείνατο Γαίης παιδὶ καὶ Οὐρανοῦ ἀστερόεντος" 
“ Ν : ’ 2 Ν ε ,ὕ 

γῆμε γὰρ Ευρυφάεσσαν ἀγακλειτὴν Ὑπερίων 
Ψ ’ Ὁ“ ε , 7 

αὐτοκασιγνήτην, ἣ οἱ τέκε κάλλιμα τέκνα 5 
9 “- “- 7 

Ἠῶ τε ῥοδόπηχυν ἐὐπλόκαμόν τε Σελήνην 
3 ’ ’ 5}. Ὁ. ῇ 3....9 ’ὕ 3 Ἷ 

Ηέλιόν τ΄ ἀκάμαντ᾽ ἐπιείκελον ἀθανάτοισιν, 
ἁ λ “ν ἌΝ 5 Ι “ 

ὃς φαίνει θνητοῖσι καὶ ἀθανάτοισι θεοῖσιν 

ἵπποις ἐμβεβαώς" σμερδνὸν δ᾽ ὅ γε δέρκεται ὄσσοις 

χρυσῆς ἐκ κόρυθος, λαμπραὶ δ᾽ ἀκτῖνες ἀπ᾽ αὐτοῦ το 
3 “ ᾽’ὕ Ν, ’ ων 

αἰγλὴῆεν στίλβουσι, παρὰ κροτάφων τε παρειαὶ 

λαμπραὶ ἀπὸ κρατὸς χαρίεν κατέχουσι πρόσωπον 

τηλαυγές" καλὸν δὲ περὶ χροὶ λάμπεται ἔσθος 
λεπτουργὲς πνοιῇ ἀνέμων, ὑπὸ δ᾽ ἄρσενες ἵπποι 

Ἄ. ΟΝ, ᾿ δ. , Ξ ε Ν ΡΛ ἔνθ᾽ ἄρ᾽ ὅ γε στήσας χρυσόζγον ἅρμα καὶ ἵππους 15 
θεσπέσιος πέμπῃσι δι’ οὐρανοῦ ὠκεανὸν δέ. 

Χαῖρε ἄναξ, πρόφρων δὲ βίον θυμήρε᾽ ὄπαζ:" 
3 2 3 Ὁ 5 , ’ , »} “ ἐκ σέο δ᾽ ἀρξάμενος κλήσω μερόπων γένος ἀνδρῶν 
ε , Ὁ » Ν “-“ Υ“ ἡμιθέων ὧν ἔργα θεοὶ θνητοῖσιν ἔδειξαν. 

ΧΧΧΊΙ. Εἰς Σελήνην 
’ὔ “κ᾿ 

Μήνην ἀείδειν τανυσίπτερον ἔσπετε Μοῦσαι 

ἡδυεπεῖς κοῦραι Κρονίδεω Διὸς ἵστορες δῆς" 
Ὅν “ 4 “- ἐφ ἢ 93 ’ 

ἧς ἄπο αἴγλη γαῖαν ἑλίσσεται οὐρανόδεικτος 
Ν αν ΠΕΡῚ Ἷ Ν 3. Ν ’ » 

κρατὸς ἀπ ἀθανάτοιο, πολὺς ὃ ὑπὸ κόσμος ὄρωρεν 

αἴγλης λαμπούσης" στίλβει δέ τ᾽ ἀλάμπετος ἀὴρ 5 
Ἷ 32 Ν ἰἐ 3 “ 9.9 ’ 

χρυσέου ἀπὸ στεφάνου, ἀκτῖνες ὃ ἐνδιάονται, 
4 35 «ἃ ΡΎΣΞΕν Με. “ , ’ ἊΝ 

εὖτ ἂν ἀπ ᾿Ωκεανοῖο λοεσσαμένη χρόα καλὸν 
“ ς , , “ ζ 

εἵματα ἑσσαμένη τηλαυγέα δῖα Σελήνη 

4 ἀγακλυτὴν Ῥτεαεῖεγ Ὁ ΙἸΡτΊ, εἴ. Π 463 α΄. 5 οἵ ΒΤ το χρυσέης 
ΒΑΓΠΕ5 τι (. 1. Α. 11. 1. 703. νν. 10; 11 κρανιδιον « « « παρειας οὐκ 
εχον, 511η. 676, 701; χαλκοπαρήου Μ 183 4]. 14 ἰδοιηδπ) 5βίδί. ΗΠ Ἔγπηδπη 

ΧΧΧΙΠ. Τιτνινϑ: εἰς τὴν σελήνην ΡΞ ΕΤ : εἰς σελήνην εεί. ἰἴ'π86 
ἱπχαρίπεπι ΠαΡεπε ἃ Ο Εἰ ΕΖ, Ι'πδα ρΡῃαβίαα Ρ 1 σελήνην ἄείδει 
ἘΠ: εὐειδῇ Βοίῃε : ἀϊδίην 5115 ἕσπεται Ἐ; : ἕσπετε εςεΐ. σοτι. Β4ι- 
τη δἰϑίεῦ 4 κόσμον ΘῈ Π 5. δ᾽ ἀλάμπετος [1011 σοΥΓ. ΒΑΓΠΕ5 
6 χρυσοῦ ἀκτῆρες χ Αἰ Ὁ εα. ΡΓ. : ἀκτῖνες  ἐνδαίονται ΟΒΟΠΕΓ 
8 ἥματα Τ Ν᾿ Ν!] (ἤμ-) 
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ΕΙΣ ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΥΣ 

, ἢ Ἂ ’ 3 ͵ 

ζευξαμένη πώλους ἐριαύχενας αἰγλήεντας 
ἐ ἔ ρωσ᾽ ἐλάσῃ καλλίτριχας ἵππους 20 ἐσσυμένως προτέρω ῃ ριχ 

,ὔ , » 

ἑσπερίη διχόμηνος" ὅ τε πλήθει μέγας ὄγμος, 
, ᾽ὔ 3 93 νΝ ΕΑΝ 3 ’ , 

λαμπρόταταί τ᾽ αὐγαὶ τότ᾽ ἀεξομένης τελέθουσιν 

οὐρανόθεν" τέκμωρ δὲ βροτοῖς καὶ σῆμα τέτυκται. 
ς΄“ 9 ΄΄ 

τῇ ῥά ποτε Κρονίδης ἐμίγη φιλότητι καὶ εὐνῇ" 
ἊΨ ἡ δ᾽ ὑποκυσαμένη Πανδείην γείνατο κούρην 15 

ἐκπρεπὲς εἶδος ἔχουσαν ἐν ἀθανάτοισι θεοῖσι. 
Χαῖρε ἄνασσα θεὰ λευκώλενε δῖα Σελήνη 
’ 5... ’, ΄ 3 3 ’ [4 “-“ 

πρόφρον ἐὐπλόκαμος" σέο ὃ ἀρχόμενος κλέα φωτῶν 

ἄσομαι ἡμιθέων ὧν κλείουσ᾽ ἔργματ᾽ ἀοιδοὶ ἤσομαι ἣμ ργμ 
3 Χ 

Μουσάων θεράποντες ἀπὸ στομάτων ἐροέντων. 20 

ΧΧΧΠΙ. Εἰς Διοσκούρους 

᾿Αμφὶ Διὸς κούρους ἑλικώπιδες ἔσπετε Μοῦσαι 

Τυνδαρίδας Λήδης καλλισφύρου ἀγλαὰ τέκνα, 
Κάστορά θ᾽ ἱππόδαμον καὶ ἀμώμητον Πολυδεύκεα, 

τοὺς ὑπὸ Ταὐγέτου κορυφῇ ὄρεος μεγάλοιο γ ρυφῇ ὄρεος μεγ 
“9 ’ 7.. 

μιχθεῖσ᾽ ἐν φιλότητι κελαινεφέϊ Κρονίωνι 5 

σωτῆρας τέκε παῖδας ἐπιχθονίων ἀνθρώπων 

ὠκυπόρων τε νεῶν, ὅτε τε σπέρχωσιν ἄελλαι 

χειμέριαι κατὰ πόντον ἀμείλιχον" οἱ δ᾽ ἀπὸ νηῶν 
3 ’ [ Ἀ ’ὔ 

εὐχόμενοι καλέουσι Διὸς κούρους μεγάλοιο 
"“ “ ΞΡ, Ὁ] 7ὔ 

ἄρνεσσιν λευκοῖσιν ἐπ᾽ ἀκρωτήρια βάντες Ιο 

πρύμνης" τὴν δ᾽ ἄνεμός τε μέγας καὶ κῦμα θαλάσσης 
θῆκαν ὑποβρυχίην, οἱ δ᾽ ἐξαπίνης ἐφάνησαν 

ξουθῆσι πτερύγεσσι δι᾿ αἰθέρος ἀΐξαντες ῇ ρύγ ρ : 
ρα» Ψιν5 7 5 , , 5. αὐτίκα δ᾽ ἀργαλέων ἀνέμων κατέπαυσαν ἀέλλας, 
΄, ΘΙ 5 ’ὔ “- ΕΝ 2 

κύματα δ᾽ ἐστόρεσαν λευκῆς ἁλὸς ἐν πελάγεσσι, 15 

11 πλήθη 2 Ρτεείεγ ΒΟ Ν!: 12 τελέθωσιν ᾿ΙΡΤῚ σοΥΓ, Βαιπιε βίαν 
17 λευκώλενος 1 ((οΥΓ. ἰπ ε) : λευκώλενες Εὶ 

ΧΧΧΊΙΠΙ. Τιτνινβ : εἰς διοσκούρους αὶ Ὁ εα. ρῥΓ. : εἰς κάστορα καὶ 
πολυδεύκην ἢ 1 ἕσπετε Ὁ ΝΈΤ ν! εα. ῥΡγ. 9 διξος κωροιν μεγαλοιο 
Ι. α. 111. 1. 649 (5. νὶ 8. Ο. πη.) 11 ἄνεμός τε καὶ (355. με) Ἐ : με 
καὶ ΠΤ 14 ἀέλλας ΟΠ: ἀνέμους. τηαΓρ΄. γρ. ἄέλλας ΕΤ΄: ἀέλλαι ςεῖΐ- 
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ΥΜΝΟΙ 

ναύταις σήματα καλὰ πόνου σφίσιν" οἱ δὲ ἰδόντες 
γήθησαν, παύσαντο δ᾽ ὀϊζωροῖο πόνοιο. 

Χαίρετε Τυνδαρίδαι ταχέων ἐπιβήτορες ἵππων" 
αὐτὰρ ἐγὼν ὑμέων καὶ ἄλλης μνήσομ᾽ ἀοιδῆς. 

9 

Εϊΐς Ξένους 

Αἰδεῖσθε ξενίων κεχρημένον ἠδὲ δόμοιο 

οἱ πόλιν αἰπεινὴν νύμφης ἐρατώπιδος Ἥρης 
’ ΄ ’’ { ς ’͵ 

ναίετε, Σαιδήνης πόδα νείατον ὑψικόμοιο, 
3 ’ , Ω “Ἂ “ ἀμβρόσιον πίνοντες ὕδωρ ξανθοῦ ποταμοῖο 

[χ Ν (7) ἃ » [ , { 

Ερμου καλὰ ῥέοντος ὃν ἀθάνατος τέκετο Ζεύς. 5 

16 σφίσιν] κρίσιν Βαιπγεϊδίεῦ : λύσιν ΑΡΕΙ: σβέσιν ΤΟ5 : πόνου 
ἀπονόσφισιν Βυτγν οπΊ. ναύταις δα ᾿ςα]ςεπὶ δευρὶ πέλας λάχε τῶν ἐς 
δαίμονας ὕμνων ὁμήρου 29) ρταείεγ ΝἹ 

Ῥοεπιβίϊοη εἰς ξένους Βαρεπὶ ΟΕ ΠΤ εά. ργ.: εχϑίδε εἰ ἴπ νἱΐα 
Ἡετοάοίεα το, ΙΧ 2 ἴία σοἄά., κύμην ἐριώπιδα κούρην Ἡετοά. 
8 ναίετ᾽ ἔς ἄδην ἧς πόδα σοαά.: σαρδήνης Ἡετοά. : Σαιδηνή; ὄρος Κύμης 
ϑίερῃ. Βυζ. 4 θείου Ἡετοά. 5. ἕβρου ςοἀά. : ἕρμου Ἠετοα. : 
Ἑρμοῦ πεδίον, τόπος πλησίον Κύμης, Ἔφορος ὀκτωκαιδεκάτῃ (τ. 131) 
Θίερῃ. ΒνυΖ. δινήεντος Ηετοά. τέλος τῶν ὕμνων ὁμήρου Ἐ, Τ : τέλος 
τῶν ὁμήρου ὕμνων Πα 
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ΤΠ ΟΥ̓ΕΙΒ5 

νεῖ! ἐγβριηεπία σο]ερεγαπέ ροϑὲ Βαγπθϑίθμῃ ((. 111, ο8 544.) Ο. αυ]. 
Μά]|εσ ἀθ Ονείο σγασοογνε ἔρίοο θὲ ῥοφέϊς σγοϊϊοῖσ τ829, ΕτΤ. ὈῦΡπεγ 
ἴῃ εα. Ηοππεγὶ Πιάἀοξίαπα 8. 1833, ΠἀπίζΖεγ 7216 ἔγαρτησηίο αε7 οῤίϑολοη 
οεβῖο αν Ογίφοίιογε δα ΦΉ7 ΖεοῖΣ Αοχαμαίογα οἷα (σγοϑϑον τ840, 1841, 
νεῖ οκεν 2)εγ οῤιδοδο ( νοΐτ5 11. 495 544. ἃ. 1849, α. Κίηκεϊὶ ήτογιη 
Ογαεοογς γαρτηοηία τ87η7. αϊιβοα υ] ρα ρϑῖιοα δοςσεβδβογιηΐξ 
ε ἰδτῖὶβ ραρυγαςεὶβ Ἡ εγου δ 6ὶ έτη 5.118 115, 1Ὁ] ἰογίαϑθθβε εἰ Ρ]αγα 
ἰαϊθηὶ, ἴην]αϊὲ πασυβαιε Δερυρίιῃ5. 

ΡΚΟΟΝΙΙ ΟΗΚΕΒΤ ΟΜΑΤΗΙΛΔΕ ΟΥ̓ΔῈ ΑΚὉ 

ΗΠΟΜΕΚΥΜ ΡΕΚΤΙΝΕΝΤ 

(ΟΠ ταβίοτηδίῃίατη ῬΧΟΟΘᾺΪ τηὰ]ο δηΐα ϑβϑθοῦ τη ΧΟ ἴῃ 

ΘΙ α5 τεάδοία Π}) ΟΙΉ 5515 ΡὈΓΔΘΟΙΡῸΘ 4086 ΠΟῚ 84 Ὀε]] τὴ 

Γτοϊδηση δϑρεοίΐδσθηϊ ργαθίδι οι ᾿ΠΒΘυν 5588 ΡΟΘΙηδίαΓη 

Ηοτπετὶοοση ἀἰὰ οορπϊζατη δϑί : ἴα] θη) 5υ] ρθη δα οἀρας 

Παρ οοα. Μεπείῃβ 454 νἱίαῃεΉο ἘΟΠΊΘΙΙ, ΟὙΡΓΟΓΌΠΙ, 

Αδιπιοριάϊβ, Ῥαγσναθ Π|ῚΔ4οβ, ΠΠ1π ρετβιοβ, Νοβίογαση, ΓΓ6]6- 

ΘΌΠΙΔΘ ΘΠΔΓΓΔΙΟΠΘΒ ΟΘΟΙΏΡΙΘΧΑΙΩ : ΠΙΡΕΙ ΘΟΟΓΙΔΙΘ 515. ΠΟῚ [ΐὰ 

Τηὰ]ῖο Ροϑὲ Νεπείαμη βουρίαβ απ νἱΐαπὶ οἱ (ΟὙΡΓΙΟΓΌΠῚ 

ῬΑΙΔΡηγαβθίη Παρεῖ, δδάδεη οοάθχ Νεαροϊίδηθβ ΓΤ ΔΟΟΟΠΘ 

586 01} αὖ νιἀδίμ ΧΙ, Θδάθπ Εἰϊ8 ΠῚ ΠΙΔίΠΟΓ [1ΌΓῚ 5860. χν 

αἰ εἰ ἰεχίαπη ἀηὰτη δππάδσησας 1114415 ῥυαεθεηΐ : 5  Π]οαὶ 

Β γόδ6 φηρίη Ψ 244 βλείωμαι Ὠαβθεηΐ, χαρά 46 Μοπδοθηβὶ 

αἰπττηανι ΤῊΪΠΙ νὴ ΠΙΙΓ ΔΒΓ 5 46 ΘΟΠΟΟΙ : ν]ΐζατη 5018 Πὴ 

ῬΙΌΓΙΤΩΙ σοπίϊπθηΐί. απὸ Πααϊάθη ἰαίο δνεποτὶϊΐ αὐ ᾿ἰη46 ἃ 

ἀθοΙη0 βδθοῦΐο 6 ΡΓΟΙΕΡΌΓΙΏΘΠΙΒ5 5118 5οἷδθ νὶῖα εἰ ΟΥΡΓΙΟΓΓη 

ΘΠΔΙΓίΪΟ Ῥγοραραίδα 51ηΐ Τα χὶ ΠΠ8. ΟὈΒΟΌΓΙΠ 6ϑί, εἰ 4145 δαιΐ 

᾿η 4 το Πάπτη : ̓ἱπΐοτεα Ῥτγοοῦϊθα σπυδηΐα Θχϑίϑδηϊξ ἊΟἸ ΧΙ Πη18 

ΟΟΠΙΠΠΡΈΠΑΔ 6886. 

σμόοιαϊα 

να Ῥτοουΐ ϑυϊάθα: Πρόκλος ὁ Λύκιος, μαθητὴς Συ- 

ριανοῦ, ἀκουστὴς δὲ καὶ [ΙΠλουτάρχου τοῦ Νεστορίου, τοῦ 
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σι 

1Ο 

ΡΚΟΟΝΙΙ 

φιλοσόφου, καὶ αὐτὸς φιλόσοφος Πλατωνικός, οὗτος προέστη 

τῆς ἐν ᾿Αθήναις φιλοσόφου σχολῆς" καὶ αὐτοῦ μαθητὴς 
καὶ διάδοχος χρηματίζει Μαρῖνος ὁ Νεαπολίτης. ἔγραψε 

[ ῇ ’ Ν [ ε [έ 9 

πάνυ πολλά, φιλοσοφα καὶ γραμματικὰ. ὑπόμνημα εἰς 
[χὰ Ν “ ξ ᾽ 9 ὡκο ( ’ 4 ἣν 

ὅλον τὸν “Ὅμηρον ὑπόμνημα εἰς τὰ Ἡσιόδου ᾿Εργα καὶ 
ς , Ν , ,ὕ ,ὔ Δ Ή5 “ , 
Ἡμέρας" περὶ χρηστομαθίας βιβλία γ᾽" περὶ ἀγωγῆς β' 

εἰς τὴν πολιτείαν Πλάτωνος βιβλία δ΄: εἰς τὴν Ὀρφέως 
θεολογίαν: συμφωνίαν ᾿Ορφέως Πυθαγόρου καὶ Πλάτωνος" 

περὶ τὰ λόγια βιβλία δ΄. περὶ τῶν παρ᾽ Ὁμήρῳ θεῶν" 
ἐπιχειρήματα κατὰ Χριστιανῶν ιη΄. οὗτός ἐστι Πρόκλος ὁ 

δεύτερος μετὰ Πορφύριον κατὰ Χριστιανῶν τὴν μιαρὰν καὶ 
9 ᾿͵ 3 “ “ ’ δὰ ἃἁ Υ̓ 

ἐφύβριστον αὐτοῦ γλῶσσαν κινῆσας" πρὸς ὃν ἐγραψεν 
3 Ι ε 9 ᾿ ’ [ἢ ’ ε ,ὔ 

Ἰωάννης ὃ ἐπικληθεὶς φιλόπονος, πάνυ θαυμασίως ὑπαντή- 

σας κατὰ τῶν ιη΄ ἐπιχειρημάτων αὐτοῦ, καὶ δείξας αὐτὸν 
κἀν τοῖς “Ἑλληνικοῖς, ἐφ᾽ οἷς μέγα ἐφρόνει, ἀμαθῆ καὶ 

ἀνόητον. ἔγραψε Πρόκλος Μητρῳακὴν βίβλον, ἣν εἴ τις 
μετὰ χεῖρας λάβοι ὄψεται ὡς οὐκ ἄνευ θείας κατακωχῆς τὴν 

θεολογίαν τὴν περὶ τὴν θεὸν ἐξέφηνεν ἅπασαν" ὥστε μηκέτι 

θράττεσθαι τὴν ἀκοὴν ἐκ τῶν ἀπεμφαινόντων θρήνων. 
ἘΠ’ ᾿ εἰν 

τ6--2ο οἵ. Ματγίηϊ ν. Ῥτοςα]. ς. 33. Οἱ Ῥτοοῦ]υβ τῷ ὃ καὶ 
’ Ν , ν ο) Ν “ 3 ΄᾿ »“ 5" 9 ’ 

κ καὶ ρ ἔτει ἀπὸ τῆς ἰουλιανοῦ βασιλείας, ἄρχοντος Αθηήνησι 

Νικαγόρου τοῦ νεωτέρου, μηνὸς κατὰ μὲν ᾿Αθηναίους Μου- 
νυχιῶνος ιζ΄, κατὰ δὲ “Ρωμαίους ᾿Απριλίου ιζ΄. [5.. ἃ. Ὁ. 
485] Ματγίηϊ νἱία ο. 36. 

ῬτΟΟΙΪΙ ΟΡαΒ ρϑαϊη ΟΠ Ρογ τ, δ ΠΟΘ ΡῈΓ Ρ]ΌΓΕ5 ΘΡ [οσηα5 

εἴ ΔΙΠΊΡ]ΠΙΟΙΕ5 εἴ ὈΓΕΝΊΟΓΕΒ ΡΟΝ ΠΟΙ, ν]ΒῈΠῚ εϑί ΡΓΙΠΊΌΤΩ 

Ῥμοίϊαμη δαἄνοοσατα ἰεβίθτη, {ππῈ 4]105 ϑουρίοσεβ αἱ Ορὰβ 

οἰϊανεγιηΐ, ἀθηϊαα οΟαΪΩ68. 
εἴ ὈΙΡΙ]οΙΠεοδῖὰ αὐϊάοεπη ῬΠΟΙ πεηο ροϑί Βεκίεγυση 

Δάπας βαϊα 1. 15 οοάϊοεβ οοπίαϊτ Νεη. 450 58. Χοχι, ΡΑΓΙ88. 

1226, 1227, 1266, πχαίιπαίι8 εϑί ἃ (σαϊβίογαάϊο ἴῃ εἄ. Ηβρῃδθ- 

1 Ἤδες οἰ 5οΥΡεγα ποη απ νἱαϊ οριβ Ἐάρδῦὶ Μαγίη Ζ76χέ- 
ροϑβολιίολίε ον Βιῤ[ίίοίμείο αδ5 αϊγίαγολον μοίΐοβ σον ονιϑίαμηηποῤοί. 
4. )ὲε ΗαραϑΞελγίβεη, “4. ποραδορ πηα ζὐεδεγίγαρητοο. τόοτο. 
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Β.1ΟΠ]8 ἃ. 1810 οὐπὶ ΗΔ1]}. 5501, 5592, 5593 ὈΙΡ]ΙΟΙΠΘοδτη 

τηᾶπα Ηδητὶοὶ ϑίερῃδηὶ βου ρίαπι σοπηθπῖθ5. (ϑαηΐ δυίεπη 

ΔΡΟΡΤΆΡΠα οοαϊοῖὶΒ Ναη611) ἰᾳπὶ Ἀδρ. τό Ο᾽ χπὶ, 4] εϑί 
ΘρΡΙοπ16 αυδοάδπι ερἰϊοτηαθ Ῥῃοίίδηαθ βεογβίτη δαϊία δίαας ἴῃ 

οδρίία]α αἰδβιϊηοία, οὐἷπ5 {ταΐῖγαβ νἀθηΐαγ 6856 Οἰΐοροηῃ. 163 

γαΐί. στϑεο. 1408 (εἰ ἢἰος φυϊάδπι (εϑίθ [πη πλϊβο Ορ. οἰ 40). 

νΙ Δ πῇ δε Πὶ ΔΙΊ ]ΊΟΓα αυδῖῃ ἀρ ῬὨοίϊαπι [οττηα σοπῃοερίδπι 

ΡΓΠὰ5 εὐϊάϊτ [6ὸ ΑἸ]αϊ 5 6 ἀαομδΠπΠῚ οοαάϊος Δ αίϊσδηο 

Βατηρίδτῃ ἀαθίαμα: Ὠδαθεηΐ Ν ί. ρτᾶθο. 320, Οἰοθοηίβηι5 Ρὃ ἴ. 

23, 864 ἢϊος υἱἱ4π6 56 γ5 ἴῃ δϑάθβ Ν᾽ ίίοα πα νεηϊΐ 48ΠῚ 

αὶ εο ΑἸ]αϊ5. υἱἱ ροββεί. οοάϊοεη δΝεπείαπη νυϊρανὶΐ 

ΜΠΠοΐβοη, ϑοογίαθηβεπη ΤΎοῆββεη, Μομηδοθεηβεη ΤὨϊεγβοῇ, 

ῬΑγιηθηβειη Καὶ εἰϊ, Νεδρο τ αηστη ϑίαγις, ααϊθυ8 ρταθίοσ Νβᾶ- 

ΡΟ] δῆτ εἰ Ῥαγτηθηβειη ἄθηπο οο]]αἰ15 δαϊθοίηλιβ ΑΖ, Βιμὅ, 

ΕἸ ΡΟ ΡΕ 05. ΟΥΡΠΟΓΟΙΣΙ ἐῃαυτα ο ῬΑ ΟΙΟΓ 18 

ΔΒ ΘίυΣ ΠΠΟΓῚΒ : Θοογ ΙΘηϑὶ, Νεαρο]ίαηο, Μοηδοθηβὶ, Ραγ- 
τηθηϑὶ δάαϊάϊσηιβ Βιη5, Η, Ῥε, ἄβθημο οὐ αίῖβ Θοου δ ηϑὶ 

Μομδοθηβὶ: ἀργυρίο πἰ ναί αιδίογη] Οἢ5. ἢ]Ὸ Δπ)181 ὕ] : 

οαίθσαη ἰαγθαϊπτη ἰδ Δτοπαίγροη 1118 [1558 ἰθβίδηϊαγ 

Ιδοῦηαθ νευθοσατη ἢϊο 1116 οὗναθ. τα] φαογαπὶ ΟΥο]} ρΡοεο- 

τηϑίατη ΘΠΔΙΤΑΙΙΟΠ6 ΠῚ 50]115 οοητηδί {7}: ἰαχίατη Δα ᾿ἱΠ]Δ ΟΊ 6 ΠῚ 

Ἰδοχηϊηϊοὶ (οι ραγαί! εβἀϊαϊπγι15, ᾿ρ5ο σοάϊοα 1ἀθης!ἄδη οΟ]- 

ἰαίο. 

Α 

ΡΗΟΤΙ ΡΑΤΆΙΑΚΟΗΛΕ ἘΓΙΟΘΑΚΥΝΜ ΡΕΚΟΟΝΙΙ 

ἘΡΙΤΟΜΕ 

[ΡΠΟΙ ὈΙΌΠοΙΠ θα ας γεοθηβίοηβ [πΠ|ΠΊ8116}15 ΒΕ ΚΟ 1824 

οοἄ, 230 ἴ. 318 Ὀ.] 

ἀνεγνώσθησαν ἐκ τῆς ΤΙροκλοῦ χρηστομαθίας γραμμα- 

τικῆς ἐκλογαί. ἔστι δὲ τὸ βιβλίον εἰς δ΄ διῃρημένον 

1 φοάϊοιπι ἀεβογιρίϊοπεβ νὶ ἄς ἔ, 187. 
1 ἀνεγνώσθησαν ἐκ τῆς] ἀνεγνώσθη ἐκ τοῦ ἐπιγραφομένου βιβλίου Νεῃ. 

41]. ἐκ τῆς φωτίου βιβλιοθήκης᾽ ἀνεγνώσθη ἐκ τῆς πρόκλου χρήστο- 
μαθίας γραμματικῆς ἐκλογαί τυθτῖοα, ᾿ΓΟ {1{ππ|Ὸὸ 65. ἃ ἴστι ... 
διῃρημένον) τὸ παρὸν βιβλίον διαιρεῖται εἰς δ΄ ργαείεγ ἵδη. Ηδτ]. σοαά. 
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», ἈΕῚ ΟἹ Ν “ ’ ’ ε ε Ψ ’ 93 τὶ Ν λόγους. καὶ ἐν μὲν τῷ α’' λέγει ὡς αἱ αὐταί εἶσιν ἀρεταὶ 
“ ’ Ν Υ͂ , ἈΣΝ ΤΡ» “ “-“ 

τοῦ λόγου καὶ ποιήματος, παραλλάσσουσι δὲ ἐν τῷ μᾶλλον 

καὶ ἧττον. καὶ ὅτι τοῦ πλάσματος τὸ μέν ἐστιν ἰσχνόν, 
Ν Ν [Φὺ ’ Α Ν , Ν᾽ Ν Ν ς Ν 5 

τὸ δὲ ἁδρόν, τὸ δὲ μέσον. καὶ τὸ μὲν ἁδρὸν ἐκπληκτι- 

κώτατόν ἐστι καὶ κατεσκευασμένον μάλιστα, καὶ ποιητικὸν 
2 “ ’ δ Ν 9 Ν Ν Ν Ν Ν ἐπιφαῖνον κάλλος: τὸ δὲ ἰσχνὸν τὴν τροπικὴν μὲν καὶ 

’ ’, ’ 3 9 7 Ν ΄ 
φιλοκατάσκευον σύνθεσιν μεταδιώκει, ἐξ ἀνειμένων δὲ μᾶλλον 

΄, δ, “ ΄ συνήρτηται, ὅθεν ὡς ἐπίπαν τοῖς γοεροῖς ἄριστά πως ἐφαρ- 
“ς΄ Ὁ“ἤ ΄ 

μόττει" τὸ δὲ μέσον καὶ τοὔνομα μὲν δηλοῖ ὅτι μέσον ἐστὶν 

ἀμφοῖν. ἀνθηρὸν δὲ κατ᾽ ἰδίαν οὐκ ἔστι πλάσμα, ἀλλὰ 

συνεκφέρεται καὶ συμμέμικται τοῖς εἰρημένοις, ἁρμόζει δὲ 
«δι ΄“ Ν 

τοπογραφίαις καὶ λειμώνων ἢ ἀλοῶν ἐκφράσεσιν. οἱ δὲ 
“ 3 7, 4 , 5) “ 3 Ν Ν “ς΄ςε “ 3 

τῶν εἰρημένων ἀποσφαλέντες ἰδεῶν ἀπὸ μὲν τοῦ ἁδροῦ εἰς 

τὸ σκληρὸν καὶ ἐπηρμένον ἐτράπησαν, ἀπὸ δὲ τοῦ ἰσχνοῦ εἰς 
Ν ’ 3 Ν Ν “ , 9 Δ 5 Ν ἈΠ 9 , τὸ ταπεινόν, ἀπὸ δὲ τοῦ μέσου εἰς τὸ ἀργὸν καὶ ἐκλελυμένον. 

διαλαμβάνει δὲ καὶ περὶ κρίσεως ποιήματος, ἐν ᾧ παρα- 
“ ΄, δίδωσι τίς ἤθους καὶ πάθους διαφορά. καὶ ὅτι τῆς ποιήσεως 

, 

τὸ μέν ἐστι διηγηματικὸν τὸ δὲ μιμητικόν, καὶ τὸ μὲν διηγη- 
Ἂ 5 ΄ θεν, 3." Ν ς ’ὔ ἊΝ 

ματικὸν ἐκφέρεται δι ἔπους ἰάμβου τε καὶ ἐλεγείου καὶ 
“ Ν Ν Ν Ν, , ΄ Ν 

μέλους, τὸ δὲ μιμητικὸν διὰ τραγῳδίας σατύρων τε καὶ 
δί ἣν ἀν ΝΙΝ “- Ν ς “ Φ ΄ ς κωμῳδίας. καὶ ὅτι τὸ ἔπος πρῶτον μὲν ἐφεῦρε Φημονόη ἣ 

3 ’ὔ “ ε 7 “ ᾿, 

Απόλλωνος προφῆτις, ἑξαμέτροις χρησμοῖς χρησαμένη" 

καὶ ἐπειδὴ τοῖς χρησμοῖς τὰ πράγματα εἵπετο καὶ σύμφωνα 
ὍΣ Υ̓ Δ ἐ9, , “ ς , “ Ἂς ἊΝ 
ἣν ἔπος τὸ ἐκ μέτρων κληθῆναι. οἱ δέ φασιν ὅτι διὰ τὴν 

Ν “Ὡ μὲ “- , κατασκευὴν καὶ τὴν ἄγαν ὑπεροχὴν τὴν ἐν τοῖς ἑξαμέτροις 
’ “ Ι θεωρουμένην τὸ κοινὸν ὄνομα παντὸς τοῦ λόγου τὸ ἑξάμε- 

τρον ἰδιώσατο καὶ ἐκλήθη ἔπος, καθάπερ καὶ ὃ “Ὅμηρος τὸν 
ΙΝ Ν ποιητὴν καὶ ὁ Δημοσθένης τὸν ῥήτορα φκειώσατο, ἐπεὶ καὶ 

τὰ τρίμετρα ἔπη προσηγόρευον. γεγόνασι δὲ τοῦ ἔπους 
ποιηταὶ κράτιστοι μὲν Ὅμηρος, Ἡσίοδος, Πείσανδρος, 

δ. ν 
Πανύασις, ᾿Αντίμαχος. διέρχεται δὲ τούτων ὡς οἷόν τε καὶ 

[2 γένος καὶ πατρίδας καί τινας ἐπὶ μέρους πράξεις. διαλαμ- 
ΑΕ Ν Ν Ν “ , 9 “ , Δ ΕΣ ύϑλ βάτει δὲ καὶ περὶ τοῦ λεγομένου ἐπικοῦ κύκλου, ὃς ἄρχεται 

οΘ 
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μὲν ἐκ τῆς Οὐρανοῦ καὶ Γῆς μυθολογουμένης μίξεως, ἐξ 

ἧς αὐτῷ καὶ τρεῖς παῖδας ἑκατοντάχειρας καὶ τρεῖς γεννῶσι 

Κύκλωπας, διαπορεύεται δὲ τά τε ἄλλως περὶ θεῶν τοῖς 

Ἕλλησι μυθολογούμενα, καὶ εἴ πού τι καὶ πρὸς ἱστορίαν 

ἐξαληθίζεται. καὶ περατοῦται ὁ ἐπικὸς κύκλος ἐκ διαφό- 
ρων ποιητῶν συμπληρούμενος μέχρι τῆς ἀποβάσεως Ὀδυσ- 

, “ 3 ΡῚ , 3 κὰν Ν ε Ν “ Ν ’, 

σέως τῆς εἰς Ιθάκην, ἐν ἢ καὶ ὑπὸ τοῦ παιδὸς ᾿Γηλεγόνου 

ἀγνοοῦντος κτείνεται. λέγει δὲ ὡς τοῦ ἐπικοῦ κύκλου τὰ 
, Ν [ “ “- 2 

ποιήματα διασῴζεται καὶ σπουδάζεται τοῖς πολλοῖς οὐχ 
4 ὡς Ἂν ς Ν ε Ων Ν 3) ’ἢ ΄- ς 9 “-“ 

οὕτω διὰ τὴν ἀρετὴν ὡς διὰ τὴν ἀκολουθίαν τῶν ἐν αὐτῷ 
΄ , Ν Ν Ν, Ἀν εν Υβκος Ἂς 

πραγμάτων. λέγε: δὲ καὶ τὰ ὀνόματα κῶὶ τὰς πατρίδας 

τῶν πραγματευσαμένων τὸν ἐπικὸν κύκλον. λέγει δὲ καὶ 
περί τινων Κυπρίων ποιημάτων, καὶ ὡς οἱ μὲν ταῦτα εἰς 

Στασῖνον ἀναφέρουσι Κύπριον, οἱ δὲ «Ηγησῖνον τὸν Σαλα- 
᾽ὔ 2 “ 2 ’ὔ { Νν “- ὡ  ζν τςς μίνιον αὑτοῖς ἐπιγράφουσιν, οἱ δὲ “Ομηρον" δοῦναι δὲ ὑπὲρ 
΄“ Υ ͵ ζὰ Ν ἊΝ 3 ἴω 7ὔ ζὰ 

τῆς θυγατρὸς Στασίνῳ, καὶ διὰ τὴν αὐτοῦ πατρίδα Κύπρια 
ἊΝ ’ 5 “ 5 3 3 Ῥ ες 

τὸν πόνον ἐπικληθῆναι. ἀλλ᾽ οὐ (προσἡτίθεται ὁ συγγρα- 

φεὺς ταύτῃ τῇ αἰτίᾳ, μηδὲ γὰρ Κύπρια προπαροξυτόνως 
ἐπιγράφεσθαι τὰ ποιήματα. ϑεαυϊϊτΓ ἦα οδίθιϊβ Ροββὶβ 
ΘΈΠΕΘΓΙΡΕ5 ΠΙΒΒΕΙΘΠΒ ; ΠΏΘΙΩ ἴδοϊΐ 322 ἃ. 39 ΒΈΚΚ. νετ !8 οἱ μὲν 

δ΄ λόγοι τῆς Πρόκλου γραμματικῆς χρηστομαθίας ἐν τούτοις. 

50 ΠΟ] ἴῃ 5. ὉΤΕΡΌΓ. Ναζίδηζ. οτγαίὶ. (Ραϊτοϊορία βἄ. ΜΠΡῈ 

Χχχν]. 914 () φασὶ δὲ καὶ ἰδικῶς ἐγκύκλιον τὴν ποιητικήν, 

περὶ ἧς καὶ Πρόκλος ὁ Πλατωνικὸς ἐν μονοβίβλῳ περὶ 

κύκλου ἐπιγεγραμμένῃ τὰς τῶν ποιητῶν διέξεισι ἀρετὰς 
καὶ τὰ ἴδια. 

ΤΩΟΠΟΌΙΌΙο5 εδάβθῃ νἹ᾽ἀδία 6586 αἴαπια δρίΐομης Ῥῃοίδηθ 

ΒΕΟΙΒΌΠΩ Θαϊΐα νεϊαΐ ἴῃ οοαά. Ἀσδρ. τό Οἱ. τό3 Ναῖ. τ4ο8. 

2 γεννῶσι Νεῃ. Ηδ1]. : ἑτέρους ἀποτίκτουσι ςεΐ. 3 διαπορεύεται 
κτλ. ἴα εη. Ηδι]. Ε. Μ. διεξέρχεται δὲ περὶ θεῶν τά τε ἄλλα εεί. 
8 ἀγνοοῦντος Νεῖ.. 1161]. : ἀγνοούμενος ὧς πατὴρ εἴη εεΐ. 14 ἡγήσιον 
ςο44. ργαείεγ  εη. Ηδ1]. 15 δοῦναι) γράψαι εῃ. : γράψαι δοῦναι 
Ῥαγ. τ266 18 κύὐπρία Νεῃ., τηᾶγρ. Ηδτ]. 21 δ΄] δύο ςοαά., 
οογγαχίπηιβ (, Ο. τοοϑ. ὅπ ἢ. 2. ἀξ ταίϊοπε ἀϊν᾽βίομἱβ πυιῖι5 ΟΡ ΕγῚ5 α15- 
Ραΐαπέ Ο. [τηπΐβοῃ 2 σοζϑο γι Τῇ. Οογηῤογα ἀαγροδγαοέ τ902. 237 566.; 
ϑίειπ οἷ γοοῖὶ Οἰγοθί. οργαρ, χιασδέ. 56]. Βοπμδς 1907 
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ΒΟΠοἾα οοα. Ῥαΐ. 451 ἴῃΏ Ἐπ5ερ. ῥιδεῖ. ὄδνδῆρ. 439 Ὁ 

(Ὀἰμάοτί, Επ5. εἄ. 1867 ρῥταθῖ. Ρ. νὴ) τοὺς περὶ τὸν ἐπικὸν 
καλούμενον κύκλον ποιητὰς λέγει. οὗτος ὁ ἐπικὸς καλού- 

μενος κύκλος ἄρχεται μὲν ἐκ τῆς οὐρανοῦ καὶ γῆς μίξεως 

μυθολογουμένης, καὶ περατοῦται συμπληρούμενος ἐκ δια- 

φόρων ποιητῶν μέχρι τῆς εἰς Ἰθάκην ἀποβάσεως ᾿Οδυσσέως, 
ἐν ἣ καὶ ὑπὸ τοῦ παιδὸς ᾿Γηλεγόνου ἀγνοούμενος ὡς πατὴρ 
εἴη κτείνεται. οἵ. ἵν 97. 5. 344. οοἄδχ οὐ ἃ. 914 50 ΙΙΡία5 

51 ΡῬΠοΙΔηΪ8Β ἀϑατη 6586 Ατοίμδπ) ΘΟΘΥ ἢ ΒΟΠΟΙΪΙΟΤΆΠῚ 

ΟΟἸ]Θοἴογο τ ΥἹΧ ΨΘΥΙ 51Π|1160 νἹἀδίατγ. 

Θδροηθη ῬὨοδηθη ἴῃ Ὀγενὶα8 τϑαδοίδτη παραὶ Εὶ. Μ. 

327. 39. ἔλεγος) ἐκ τοῦ περὶ χρηστομαθίας ΠΠρόκλου. ὁ 

μέντοι ἐπικὸς κύκλος ἄρχεται μὲν ἐκ τῆς μυθολογουμένης 
οὐρανοῦ καὶ γῆς μίξεως, ἀφ᾽ ἧς ἑκατόγχειρες γίνονται" καὶ 

ἑξῆς. διαπορεύεται δὲ τά τε ἄλλως περὶ θεῶν τοῖς “Ἑλλησι 

μυθολογούμενα, καὶ εἴπου τι καὶ πρὸς ἱστορίαν ἐξαληθίζεται. 

περατοῦται δὲ ἐκ διαφόρων ποιητῶν συμπληρούμενος μέχρι 

Ὀδυσσέως. ὧν καὶ ὀνόματα καὶ πατρίδας φησὶν ὁ αὐτός. 

σπουδάζεσθαι δὲ τὰ ἐπικοῦ κύκλου ποιήματα οὐχ οὕτω διὰ 

τὴν ἀρετὴν ὡς διὰ τὴν ἀκολουθίαν τῶν ἐν αὐτῷ πραγμάτων. 

τὴν δὲ ἐλεγείαν κτλ. 

ΠΟΠΠ1]18, εἴ δρ βίο ορταρῃα5. 46 πὶ δα αἰ 6 οοά, Βατγοοο. 

131 ΟΤΔΠΊΈΓ5 (γα α1 (εϑὲ δαίετη ΜΊοΠ 46] 14]1ο 5 βθο Ὁ 1ὴ 

Ἴτεῖ!. 5),: Ζ ον. αν. τὸ 156.) ἢ Ἀπ| ΟΣ: Π|5 189. 1 
καὶ εἰ μή τισι μειρακιευόμενος ἔδοξα, τὰ Φημονόης ἄν σοι 
διεξῆλθον καὶ Δημοῦς τῆς γραμματικῆς, τῆς μὲν ἔπος 

εὑρούσης, τῆς δὲ τέχνας συγγραψαμένης" εἶπον ἂν καὶ 

τίνες μὲν τοῦ ἔπους γεγόνασι κράτιστοι ποιηταί, ὧν ὃ 
Πανίασις γνωριμώτατος μετὰ Ὅμηρον" τίς δὲ ὁ ἐπικὸς 
κύκλος" τίνα δὲ Στασίνῳ τὰ Κύπρια" τίς δὲ ἡ μελικὴ 
ποίησις κτλ. 

Χ 
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Β 

ΡΕΟΟΝΙῚ Γ(ΟΗΚΕΘΤΟΜΑΤΗΙΛΔΕ ΒΓΟΙΟΘΑΒ 

Πρόκλου χρηστομαθείας γραμματικῆς τῶν εἰς 
ιῃρημένων τὸ α΄ 

Ὁμήρου χρόνοι, βίος, χαρακτήρ, ἀναγραφὴ ποιημάτων. 

᾿Επῶν ποιηταὶ γεγόνασι πολλοί: τούτων δ᾽ εἰσὶ κράτι- 

στοι Ὅμηρος Ἡσίοδος Πείσανδρος Πανύασσις ᾿Αντίμαχος. 5 
ἰγ τΝ 3. ,, 7ὔ “ἡ ,ὔ ΦΣΥῊ » 3 
Ὅμηρος μὲν οὖν τίνων γονέων ἢ ποίας ἐγένετο πατρίδος, οὐ 

ῥάδιον ἀποφήνασθαι" οὔτε γὰρ αὐτός τι λελάληκεν, ἀλλ᾽ 
ὅφ..Ν “ Χ 3 “ 3 ’ 7 5: 3 »] ΄“᾿ 

οὐδὲ οἱ περὶ αὐτοῦ εἰπόντες συμπεφωνήκασιν, ἀλλ᾽ ἐκ τοῦ 

μηδὲν ῥητῶς ἐμφαίνειν περὶ τούτων τὴν ποίησιν αὐτοῦ 
Ν “ 5. γ 6 -Ὄ 3 ΄ 5 » Ἁ 

μετὰ πολλῆς ἀδείας ἕκαστος οἷς ἡβούλετο ἐχαρίσατο. καὶ 

διὰ τοῦτο οἱ μὲν Κολοφώνιον αὐτὸν ἀνηγόρευσαν, οἱ δὲ 

Χῖον, οἱ δὲ Σμυρναῖον, οἱ δὲ ᾿Ιήτην, ἄλλοι δὲ Κυμαῖον" 
Ν Ψ, ΄ι , 3 ἴω 3 ’ [τ 3 " 

καὶ καθόλου πᾶσα πόλις ἀντιποιεῖται τἀνδρός, ὅθεν εἰκότως 
μν ὔ ,ὔ ε Ν ων “ ΦΙΚΩΝ 

ἂν κοσμοπολίτης λέγοιτο. οἱ μὲν οὖν Σμυρναῖον αὑτὸν 

ἀποφαινόμενοι Μαίονος μὲν πατρὸς λέγουσιν εἶναι, γεννη- 

θῆναι δὲ ἐπὶ Μέλητος τοῦ ποταμοῦ, ὅθεν καὶ Μελησιγενῆ 

ὀνομασθῆναι: δοθέντα δὲ Χίοις εἰς ὁμηρείαν Ὅμηρον κλη- 

θῆναι. οἱ δὲ ἀπὸ τῆς τῶν ὀμμάτων πηρώσεως τούτου 

τυχεῖν αὐτόν φασι τοῦ ὀνόματος" τοὺς γὰρ τυφλοὺς ὑπὸ 
Αἰολέων ὁμήρους καλεῖσθαι. Ἑλλάνικος (τ. 6) δὲ καὶ 
Δαμάστης (Ε. Η.(.:]. 66) καὶ Φερεκύδης (Ἐ᾿ Η. 6. ἰν. 630) εἰς 

1-- . 1Ο2, ]. 6 νἱίᾳ Ῥγοςσιϊθα (111 εβί.) οοάΐοσς: ΔΖ Βταβ ΕΖΗ ΜΙΝ ΡΤ 
ΡΙΈΡᾺΡε ὕ ἢ τ, Ὁ 5. ποῃ Το δ Ρὰ Ρε πεαπε ργαείεσ {π᾿ Ν. Τιτν- 
τ:Ὁ5: απεπὶ ἀεάϊπηι5 ἐχπιρεὶ [0] : πρόκλου περὶ ὁμήρου Α΄ ΒΗΒΕΞΗΝ: 
γένος ὅμήρου ἘΠ’ οτη. ΡῚ -- ἐν τοῖς χρόνοις ῥοβοὰμ ἦν ὅμηρος καὶ ἡσίοδος - 
κατὰ τοὺς χρόνους σαμουὴλ τοῦ προφητοῦ ἐγένετο ὃ πόλεμος ὃ ἰλιακός" 
ἐν ἔτεσι δέκα" καὶ τὸ ἴλιον ἥλω ῬΤ 1ῃ ΤηΔΓΡ. 4:5 ἐπῶν. .. ἀντίμαχος 
οπλ. ΡΤ ΡΙΆ4 4 ποιητικῶν ΑΞ 5 πανυάσσης Δ’ Βιη8 Μ! 6 ὅμηρος 
ὁ ποιητής τινων μὲν γονέων ΡΊΡΙ4 ἀγένετο οτῃ. Βιη8 ΕΖΗ Μ' ο τούτου 
Μ! 12 οἱ δὲ κυμαῖον Ῥ13 135 ἀντιποιῆσαι τοῦ ἀνδρὸς Βτη ΜΙ 
15 μαίωνος Βτη5 ΕΞΗ ΜΙ (ςοττγ. εχ τονο 5): μάρενος Δ, εἴ, το νἱΐ. ἵν. 1 
τό μελησιγενῆ Η ΡΙ5 0]: -γεννή Βηι5: -ένη ςεῖ. : μελησ- ΠΟΥΙΓ. ΕΧ σ 

νεὶ ἴσσ Ἐ2: μελήσσιος γώνη (85. γωνῆ, νη5) Μ' 17 ὠνομασθῆναι Μὶ 
20 ἑλλάνικος---Οὅ6 ρΡ85. ἴηἴ, ἀνάγει οπι. ΡΤ ΡΙ 21 δᾶμαστος Δ΄: 
δαμάσθης (55. στὴ Η εἰς οὔ. Α2 ΕΖ Μ! 
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᾽ὔ “ 

Ὀρφέα τὸ γένος ἀνάγουσιν αὐτοῦ: Μαίονα γάρ φασι τὸν 

Ὃμήρου πατέρα καὶ Δῖον τὸν Ἡσιόδου γενέσθαι ᾿Απέλλιδος 
τοῦ Μελανώπου τοῦ ᾿Επιφράδεος τοῦ Χαριφήμου τοῦ 

Φιλοτέρπεος τοῦ ᾿Ιδμονίδα τοῦ Εὐκλέους τοῦ Δωρίωνος τοῦ 
Ὀρφέως. Γοργίας δὲ ὁ Λεοντῖνος ({τ. 25. 165) εἰς Μου- 
σαῖον αὐτὸν ἀνάγει. περὶ δὲ τῆς τελευτῆς αὐτοῦ λόγος τις 

, “ 2 -“ Ν 2 “- Ν ἊΝ , 

φέρεται τοιοῦτος. ἀνελεῖν φασὶν αὐτῷ τὸν θεὸν χρωμένῳ 
; ! 

περὶ ἀσφαλείας ταδε" 
Υ̓ Υ “ Ἂ Ν [κέ ’ ἔστιν Ἴος νῆσος μητρὸς πατρὶς ἣ σε θανόντα 

δέξεται" ἀλλὰ νέων ἀνδρῶν αἴνιγμα φύλαξαι. 
, ϑ᾿ 5.Ν 9 Υγ ΄ " Ἕ 

λέγουσιν οὖν αὐτὸν εἰς ἴον πλεύσαντα διατρῖψαι μὲν 

παρὰ Κρεωφύλῳ, γράψαντα δὲ Οἰχαλίας ἅλωσιν τούτῳ 

χαρίσασθαι, ἥτις νῦν ὡς Κρεωφύλου περιφέρεται. καθεζό- 
μενον δὲ ἐπί τινος ἀκτῆς, θεασάμενον ἁλιεῖς προσειπεῖν 

αὐτοὺς καὶ ἀνακρῖναι τοῖσδε τοῖς ἔπεσιν" 
9 3 -ς 5 " ᾽ὔ 5.3, ἢ , 

ἄνδρες ἀπ Αρκαδίης θηρήτορες, ἀρ ἐχομεέν τι; 

ὑποτυχόντα δὲ αὐτῶν ἕνα εἰπεῖν 
οὗς ἕλομεν λιπόμεσθ᾽, οὺς δ᾽ οὐχ ἕλομεν φερόμεσθα. 

οὐκ ἐπιβάλλοντος δ᾽ αὐτοῦ διελέσθαι τὸ αἴνιγμα, ὅτι ἐπὶ 
3 .“Ἵ ’ 3 , ’ ΟΣ Ν 
ἰχθυΐαν καταβάντες ἀφήμαρτον, φθειρισάμενοι δὲ ὅσους μὲν 
Μ “ “ 2 , 2 ’ἤ [χὰ Ν 
ἔλαβον τῶν φθειρῶν ἀποκτείναντες ἀπολείπουσιν, ὅσοι δὲ 

3 Ν “ , 3 “ [τὰ 3 3 “ 

αὐτοὺς διέφυγον, τούτους ἀποκομίζουσιν, οὕτω δ᾽ ἐκεῖνον 

ἀθυμήσαντα σύννουν ἀπιέναι τοῦ χρησμοῦ ἔννοιαν λαμβά- 

νγοντα, καὶ οὕτως ὀλισθέντα περιπταῖσαι λίθῳ καὶ τριταῖον 

Ι παράγουσιν Βτη ΕΞῊ Μ' μαίωνα Βπι5 ΕΞΗ ΜΙ: μάρωνα ΔΖ φησι 
2 2 ἀπὸ ἔλλιδος ΕΖΜ!': ἀπὸ ἕλλιδος Η : ἀπὸ ελλιδος Βτη : 

ἀπέλλιαοσ Δ3 38 μελανωποῦ ὕ ἐπιφραδέως ἘΦ 4 φιλο- 
τελπέος ΑΞ ἰδμονίδου ΑΔ“ εὐκλεοῦσ Βτη ΕΖ 6, ἡ τοιοῦτος 
τις φέρεται λόγος Βτηὅ ΕΖΗ ΜΙ (ἐφέρετο) ἡ αὐτὸν Βηιδ ΜΙ 
9, το -- Απίῇ. Ραὶ. χῖν. ὅδ, ν. δὰ νἷί. ΡΙας. 48 9 ἐστιν ἴηος ΡΪά: 
ἴηος ἰαπίατη ΡΤ 10 φυλάξω Βπι"Μ|Ὶ 12 παρὰ) περὶ ΑΖ ΕΞΗ 
Μ' 12 κρεοφ- ΒΙΙΒΕΖΣΗ ΜΙ|Π1: κρεοφίλω ΑΞ: κλεοφύλω ΡῈ 
13 κρεοφ- Βηιβ Η ΜῈ 5] : κρεοφίλου ΑΖ: κλεοφ- ΡΙ’ 15. ἀνακίναι 
ΔΑ: 16 ἀρ᾽ Ἰἦρ᾽ ΕΞῊ ΜΊΡΤΡΙ 1) 17 ὑποτυχόντες ΑΞ ΒΙ)5ΕΞΗ ΜΙ 
αὐτῷ ΔΣΕΞΗ Μ ἐναν Βπι8 18 ν. 824 (εγίδπι. 328 ὅσσ᾽ 
.ὐνς ὅσσ᾽ οὐχ 5 20 ἰχθύαν Μ' : -ἴαν Βηι3 ν. Δα νἱΐ, Η ἐγ. 5οὸ 
23 ἐπιέναι Α3 24 ὀλισθόντα ἘΞΗ περιπτέσθαι ΑΞ : περιπέσαι 
(55. αι) Βπι3 

Ιοο 



ΓΟΗΚΕΡΤΟΜΑΤΉΗΉΤΙΪΑ 

“- “ Ν “ 

τελευτῆσαι. ἀλλὰ δὴ ταῦτα μὲν πολλῆς ἔχεται ζητήσεως" 

ἵνα δὲ μηδὲ τούτων ἄπειρος ὑπάρχῃς, διὰ τοῦτο εἰς ταῦτα 
’ὔ Ν Ἂν [τὰ “ “5 Ἢ 5 Ψ 

κατεχώρισα. τυφλὸν δὲ ὅσοι τοῦτον ἀπεφήναντο, αὐτοί 

μοι δοκοῦσι τὴν διάνοιαν πεπηρῶσθαι" τοσαῦτα γὰρ κατεῖδεν 
ΕΝ Ψ 3 Ν ’ 3. ἊΝ Ν ο 5 Ν 5). τὰ ἄνθρωπος ὅσα οὐδεὶς πώποτε. εἰσὶ δὲ οἵτινες ἀνεψιὸν αὐτὸν 

Ἡσιόδου παρέδοσαν ἀτριβεῖς ὄντες ποιήσεως" τοσοῦτον 

γὰρ ἀπέχουσι τοῦ γένει προσήκειν ὅσον ἡ ποίησις διέστηκεν 

αὐτῶν. ἄλλως δὲ οὐδὲ τοῖς χρόνοις συνεπέβαλον ἀλλήλοις. 
5 Ν ε Χ » “ ἀθλιοι δὲ οἱ τὸ αἴνιγμα πλάσαντες τοῦτο 

Ὁ , 
Ἡσίοδος Μούσαις ᾿Ἑλικωνίσι τόνδ᾽ ἀνέθηκεν, 

“- “ 

ὕμνῳ νικήσας ἐν Χαλκίδι δῖον “Ὅμηρον. 
ἴω ε »“ 

ἀλλὰ γὰρ ἐπλανήθησαν ἐκ τῶν Ἡσιοδείων Ἡμερῶν" 
ἕτερον γάρ τι σημαίνει. τοῖς δὲ χρόνοις αὐτὸν οἱ μὲν 

Χ ἊΝ 3 ΄ὔ , 7 ὡς ἊΝ “ 3 ’ 
περὶ τὸν ᾿Αρίσταρχόν φασι γενέσθαι κατὰ τὴν τῆς ᾿Ιωνίας 
ἊΨ ’ὔ Ὁ, ε -“ “- ε “ ’ Υ͂ 

ἀποικίαν, ἥτις ὑστερεῖὶ τῆς Ηρακλειδῶν καθόδου ἔτεσιν 

ἑξήκοντα, τὸ δὲ περὶ τοὺς Ἡρακλείδας λείπεται τῶν 

Τρωϊκῶν ἔτεσιν ὀγδοήκοντα' οἱ δὲ περὶ Κράτητα (τ. εά. 

δ... Ρ. 40) ἀνάγουσιν αὐτὸν εἰς τοὺς Τρωϊκοὺς χρόνους. 
Ν ΝΥ 2 Ν Χ ,ὕ ε ΝΈΟΣ 3 7 

φαίνεται δὲ γηραιὸς ἐκλελοιπὼς τὸν βίον" ἡ γὰρ ἀνυπέρ- 
3 , ΄“ ’ “ ε Ἧ 

βλητος ἀκρίβεια τῶν πραγμάτων προβεβηκυΐῖαν ηλικίαν 
᾽ὔ ἊΝ Ν 5 ἈΝ, [ “ 9 ’ 

παρίστησιν. πολλὰ δὲ ἐπεληλυθὼς μέρη τῆς οἰκουμένης 

ἐκ τῆς πολυπειρίας τῶν τόπων εὑρίσκεται. τούτῳ δὲ 

προσυπονοητέον καὶ πλούτου πολλὴν περιουσίαν γενέσθαι" 
ε Ἂς ἈΕ 59 ᾽ὔὕ “ πὰ ͵ , ἃ 

αἱ γὰρ μακραὶ ἀποδημίαι πολλῶν ἀναλωμάτων δέονται, καὶ 

ταῦτα κατ᾽ ἐκείνους τοὺς χρόνους οὔτε πάντων πλεομένων 

1- 3 ἀλλὰ ... κατεχώρισα οτ. ῬῚ Ρ1Ἰ 3 κεχώρηκα ΔῊ Μ!: 
κατεχώρησα εεΐ. σοττ. Πιπάογῇ, 4 κατοῖδεν ΔΞ Βπι8 Μ' 5 ὅσα 
οὐδεὶς ἄνος πώποτε ΑΔ" Βπι8 ΕΖΗ Μ| τινες Ρ14 ἡ τῶ ΕΣΒ8 ἢ 
οἵη. ΒΒ ΕΞῊΗΜΙ 8 ἄλλος Βη5 Η ΜΙ συνεπέβαλον Ἐ13 
9-18 ἄθλιοι. .. χρόνους οτη. ΡΤ ΡΙΆ ΙΟ-Ι2 ν. δα (ετγίδηι. 213 
11 ὕμνον Μ!, ἴοτί. ἘΖ πη. τες, 16, τΊ τὸ δὲ περὶ . .. ἔτεσιν π΄ ΟΠ]. 
ΑΞΕΖΗΜΙ: 19 ἐκλελοιπὼς τὸν βίον οἵα. ΑΖ τεϊϊείο βρϑίϊο 
20 προβεβηκυϊαν]) τέλειαν Βτη3 ΕΖΗ ΜΙ 21 ἐπεληλυθὼς οτη. ΓΕΪ]Ιοΐο 
βρϑίϊο Α3 22 τοῦτο Ρ᾽ ΡῚ3 23 πλού. ... γενέσθαι ΑΞ πολλοῦ 
Βη) Μ'! 24 ἐπιδημίαι ΔΞ2 δέονται ἀναλωμάτων ΑΞ Βιη5Η Μ' 
25 τοὺς πάντων Δ3 

ΤΟΙ 

ΙΟ 

20 

25 



τὼ 

ΡΚΟΟΝΙ 

" “ ’ 

ἀκινδύνως οὔτε ἐπιμισγομένων ἀλλήλοις πω τῶν ἀνθρώπων 

ῥᾳδίως. γέγραφε δὲ ποιήσεις δύο, ᾿Ιλιάδα καὶ ᾿Οδύσσειαν, 
ἃ »--- ἌΣ ΕΣ ἤ 3 “- 3 “-“ ε , 

ἣν Ξένων καὶ Ἑλλάνικος ἀφαιροῦνται αὑτοῦ. οἱ μέντοι γε 

ἀρχαῖοι καὶ τὸν κύκλον ἀναφέρουσιν εἰς αὐτόν. προστι- 
θέ Ν 3 “ Δ ’ , ’, ΄ 

ἐασι δὲ αὐτῷ καὶ παίγνιὰ τινα, Μαργίτην, βατραχομαχίαν 
“Ὁ 7 

ἢ μυομαχίαν' ἑπτάπεκτον αἶγα, Κέρκωπας κενούς. 

΄΄νὦν 9 σὰ Ἁ “"»- ᾽ὔ ᾽ὔ 

Τοῦ αὑτοῦ περι τῶν Κυπρίων λεγομένων 
’, 

ποιημάτων 

᾿Επιβάλλει τούτοις τὰ λεγόμενα Κύπρια ἐν βιβλίοις 

φερόμενα ἕνδεκα, ὧν περὶ τῆς γραφῆς ὕστεοον ἐροῦμεν, ἵνα 
- Ν εξια ’ “ 5.) ἣν ἊΝ μ ΄ μὴ τὸν ἑξῆς λόγον νῦν ἐμποδίζωμεν. τα δὲ περιέχοντά 

ἐστι ταῦτα. 

Ζεὺς βουλεύεται μετὰ τῆς Θέμιδος περὶ τοῦ Τρωϊκοῦ 

πολέμου" παραγενομένη δὲ "Ερις εὐωχουμένων τῶν θεῶν ἐν 
τοῖς Πηλέως γάμοις νεῖκος περὶ κάλλους ἐνίστησιν ᾿Αθηνᾷ, 
χ δ ν 19 , ὰ Ν 3 ΄ 2 ΕΝ Ν 
Ηρᾳ καὶ ᾿Αφροδίτῃη, αἱ πρὸς ᾿Αλέξανδρον ἐν Ἴδῃ κατὰ 

Ν Ν ς 3780ε “- Ν. Ἂς ’ 3 Ν 

Διὸς προσταγὴν ὑφ᾽ “Ἑρμοῦ πρὸς τὴν κρίσιν ἄγονται: καὶ 
’ὔ Ἂν 3 ’ὔ ΟΣ Ν “- ες , , 

προκρίνει τὴν ᾿Αφροδίτην ἐπαρθεὶς τοῖς Βλένης γάμοις 

᾿Αλέξανδρος. ἔπειτα δὲ ᾿Αφροδίτης ὑποθεμένης ναυπηγεῖ- 
ΝΟ {94 Ν ΄- ΄, 2 “ 7 

ται, καὶ “ἔλενος περὶ τῶν μελλόντων αὐτῷ προθεσπίζει. 

1 μισγομένων [15 πῶ 1: πῶς ΝΜ": πῶς Ὁ ΒΒ ΕΖῊ ΒΥ ΒΕ: 
2 γεγράφθαι Βτη3 ΕΣΗ Μ'ῬΊῬΙΕ; γεγραφθ᾽ (55. ἅὕῚ δύο Α5 5-4ὴἣν 
“αὐ Ὁπ]. ἘΠ ΒΤ τὸν Ὁπὶ ΑΖ ΘΕ ΤΣ ἘΠ ΜΠ 4 καὶ 
ἀναφέρουσιν ΑΞ 4; 5 προστιθέασι δὲ τινὲς αὐτῷ ΡῚ Ρ1Ξ 5. μαργί- 
τὴν καὶ Βην" ΕΗ ΜΙ, ροβὲ μαργίτην 844 17} πηᾶτρ΄. οἱ δὲ λέγουσι τήγρη- 
τος τοῦ καρός βατραχομαχίαν ἢ μνομαχίαν Ἐ5 ΡΊῚ Ρ14 171: βατρα- 
χομυομαχίαν ςεί. 6 ἔν τε πακτίον Α2 Βπι (ἕν τε) ΕΞῊ ΡΤ Ρ" (ἕν τεὶὴ 
ἐντεπάκτιον ςεΐ. : ἑπταπακτικὴν νιΐ. Ἡ εγοά. 3353 : ἠθιέπακτος ἤτοι ἴαμβοι 
5014. 45: ἑπταπάκτιον “514. τοῦ (ἑπτάκιον σοα. νι. Ηετοά. Με) ἕπταε- 
πάκτιον ΤΖείῖΖεβ ργοειη. 8116. Ηοιη. 33: ἰοτίε ἑπταπέκτιον ΔΙ] δἔι5 : 
ἑπτάπεκτον [᾽πάοτί πἰ νΙά., οἴ, ἑπτάπεκτος᾽ ἢ τὴν βαθεῖαν ἔχουσα κόμην" 
ἢ δυναμένη ἑπτάκις τμηθῆναι Ἐ-. Μ. εἰ 5υἱά. : ἑπταπέκτιος" ἢ βαθείας τρίχας 
ἔχουσα εΞξγοεῃ. κενούς 55. νϑοῖ05 Πποη ν᾽ϑίογεβ 5εα ᾿ϑδίγομεβ : καινούς 
Πιπάοτῇ 1-᾿.-. τοβ. τι8 Ουρσίογαπι Ἐπαγγϑίϊο. τἌοαΐϊοθα : ΒταϑῈ3 Η 
ΜΝ ΕΣ ΒΕ: πὴ 13 βούλεται ςοαά. ρτγεεῖεῦ Ν᾽ θέτιδος σοαά. 
σοῦγ. Ηεγπε 15 ἀνίστησιν Ν 18 τοῖς] τῆς ΒΩ ΜΙΝ Ῥε 
19 ἔπειτα καὶ Βπι8 Η Μ'ΡαΕ (οπι. ἐπαρθεὶς... ᾿Αλέξανδρος) ΡῈ 20 αὐτῷ 
Ἡξενπε ΡΓῸ αὐτοῖς (αὐτῆς Μ|Π1) 
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καὶ ἡ ᾿Αφροδίτη Αἰνείαν συμπλεῖν αὐτῷ κελεύει. καὶ 
ἃ “ Ψ “- ρ Ν Ν ““ 

Κασσάνδρα περὶ τῶν μελλόντων προδηλοῖ. ἐπιβὰς δὲ τῇ 
’ὔ 3 ΄ ’ὔ Ν - ᾽, 

Λακεδαιμονίᾳ ᾿Αλέξανδρος ξενίζεται παρὰ τοῖς Τυνδαρίδαις, 

καὶ μετὰ ταῦτα ἐν τῇ Σπάρτῃ παρὰ Μενελάῳ: καὶ ᾿Ἐλέν μ ἐν τῇ Σπάρτῃ παρ ενελάς ὶ ῃ 
Ν Ν 3 γ, , “ ἐς ΠΝ) , Ν Ν 

παρὰ τὴν εὐωχίαν δίδωσι δῶρα ὁ ᾿Αλέξανδρος. καὶ μετὰ 

ταῦτα Μενέλαος εἰς Κρήτην ἐκπλεῖ, κελεύσας τὴν Ἑλένην 
“ 7 Ἀν 3. ψ, [4 [ἡ “δ 3, “ τοῖς ξένοις τὰ ἐπιτήδεια παρέχειν, ἕως ἂν ἀπαλλαγῶσιν. 

5 7 5 » ( Ἂς ςε ἢ ΜᾺ Ὁ “ ἐν τούτῳ δὲ ᾿Αφροδίτη συνάγει τὴν “Ἑλένην τῷ ᾿Αλεξάνδρῳ. 
Ν. Ν “- ’ὔ 7 ᾿ 

καὶ μετὰ τὴν μίξιν τὰ πλεῖστα κτήματα ἐνθέμενοι νυκτὸς 
3 ’ “ Ν 3 “Ὁ 3 ᾽ὔ σ Ν ἀποπλέουσι. χειμῶνα δὲ αὐτοῖς ἐφίστησιν “Ἥρα. καὶ 

προσενεχθεὶς Σιδῶνι ὃ ᾿Αλέξανδρος αἱρεῖ τὴν πόλιν. καὶ 
» ’ 3 νι [ἢ “ « , 4 Ἢ 

ἀποπλεύσας εἰς ᾿ἴλιον γάμους τῆς Ἑλένης ἐπετέλεσεν. 

Ἔν» τούτῳ δὲ Κάστωρ μετὰ Πολυδεύκους τὰς Ἴδα καὶ 
᾽ὔ - Λυγκέως βοῦς ὑφαιρούμενοι ἐφωράθησαν. καὶ Κάστωρ 

Ν ΟἸῸῚΝ σ ἢ 3 - ᾿ Ν δον 90 ΘΕΩ͂Ν μὲν ὑπὸ τοῦ ᾿Ιδα ἀναιρεῖται, Λυγκεὺς δὲ καὶ δας ὑπο 

Πολυδεύκους" καὶ Ζεὺς αὐτοῖς ἑτερήμερον νέμει τὴν ἀθανα- 
72 Ν Ν ΄“ 3 »] ,ὔ “ , Ν 

σίαν. καὶ μετὰ ταῦτα Ἴρις ἀναγγέλλει τῷ Μενελάῳ τὰ 

γεγονότα κατὰ τὸν οἶκον. ὁ δὲ παραγενόμενος περὶ τῆς 
3... 3 “ “ ἐπ᾿ ἷλιον στρατείας βουλεύεται μετὰ τοῦ ἀδελφοῦ, καὶ 

πρὸς Νέστορα παραγίνεται Μενέλαος. Νέστωρ δὲ ἐν 
’ “- 3, Ἑήσε ε 3 Ν ,ὔ Ν 

παρεκβάσει διηγεῖται αὐτῷ ὡς ᾿Επωπεὺς φθείρας τὴν 

Λύκου θυγατέρα ἐξεπορθήθη, καὶ τὰ περὶ Οἰδίπουν καὶ τὴν 
ς 

Ηρακλέους μανίαν καὶ τὰ περὶ Θησέα καὶ ᾿Αριάδνην. 

ἔπειτα τοὺς ἡγεμόνας ἀθροίζουσιν ἐπελθόντες τὴν ᾿Ελλάδα. 
ἊΝ ᾽ὔ , Ν 3 ’ ΟἾΘΕΙΝ “ δ Ν 

καὶ μαίνεσθαι προσποιησάμενον τὸν Οδυσσέα ἐπὶ τῷ μὴ 
7 ᾿ 

θέλειν συστρατεύεσθαι ἐφώρασαν, Παλαμήδους ὑποθεμένου 
Ν ῸΝΝ 7 ΔΕ ΞΟ ’ 2 , 

τὸν υἱὸν Τηλέμαχον ἐπὶ κόλασιν ἐξαρπάσαντες. 

5 κάσανδρα Βπι ΕΖΗ Μ'ΡΑΡε 3 παρὰ] περὶ Βπιῦ Μ'ΙΡε 
ο μετὰ] μὲ ΜΙ 11 αἴρει Βυτιῦ ΕΞῊ Ῥὰ Ῥε 12 ἀπετέλεσεν 
ΒηιῊ Ρὰ Ρε 13 ἴδας Μ 14 λυγέως ΒϑΗ ΡΑ Ῥε βάς 
Ρᾳ: βᾶσ Βιηϑ ὑφαιρόμενοι Βτη35Η ΜΙΝ Ῥὰ ἐφοράθησαν ἘΦ 
15 λυγεὺς Βιηϑ ῬΑ Ῥε 17 ἀγγέλει Βηη5 ΕΞῊ Ν ῬΑ Ρε 22 λύκου 
Ηξενπα: λυκούργου ςοἥά. οἰδίππουν Βηηὅ ῬᾺ Ρε 23 ἡρακλέος 
Ρὰ Ῥε 26 ἐφόρασαν ΒτΜῈΡΑΡΕε: ἐφόρεσαν Η παλλαμίδους 
ῬΑΡε (-λ-) 
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ΡΕΚΟΟΥΙῚ 

Καὶ μετὰ ταῦτα συνελθόντες εἰς Αὐλίδα θύουσι" καὶ τὰ 
’ περὶ τὸν δράκοντα καὶ τοὺς στρουθοὺς γενόμενα δείκνυται, 

Ν ’ Α “ 5) "Ἢ ἣ 2 “ 

καὶ Κάλχας περὶ τῶν ἀποβησομένων προλέγει αὑτοῖς. 
4 ἔπειτα ἀναχθέντες Τευθρανίᾳ προσίσχουσι καὶ ταύτην ὡς 

Ἴλιον ἐπόρθουν. "Τήλεφος δὲ ἐκβοηθήσας Θερσανδρόν τε 
τὸν Πολυνείκους κτείνει καὶ αὐτὸς ὑπὸ ᾿Αχιλλέως τιτρώσκε- 

3 [4 Ν 3 ζω 9 “Ἄ ’ὔ’ Ν 3» 4 

ται. ἀποπλέουσι δὲ αὐτοῖς ἐκ τῆς Μυσίας χειμὼν ἐπιπίπτει 

καὶ διασκεδάννυνται. ᾿Αχιλλεὺς δὲ Σκύρῳ προσσχὼν 
“2. ἊΝ ͵2 , “. , 93) 7 

γαμεῖ τὴν Λυκομήδους θυγατέρα Δηϊδάμειαν. ἔπειτα ]η- 

λεφον κατὰ μαντείαν παραγενόμενον εἰς ἤΑργος ἰᾶται 
2 Ν ς ε ’ ’ Δ Υ» Ν “ 

Αχιλλεὺς ὡς ἡγεμόνα γενησόμενον τοῦ ἐπ ἴλιον πλοῦ. 

Καὶ τὸ δεύτερον ἠθροισμένου τοῦ στόλου ἐν Αὐλίδι 

᾿Αγαμέμνων ἐπὶ θήρας βαλὼν ἔλαφον ὑπερβάλλειν ἔφησε 
Ν Ν. Κ γ ΜΗ « Ν »] » 9 Ν “ 

καὶ τὴν ᾿Αρτεμιν. μηνίσασα δὲ ἡ θεὸς ἐπέσχεν αὑτοὺς τοῦ 

πλοῦ χειμῶνας ἐπιπέμπουσα. Κάλχαντος δὲ εἰπόντος τὴν 
“ “ - δ 9 ’’ ’ “Ὁ ΟΝ, 

τῆς θεοῦ μῆνιν καὶ ᾿Ιφιγένειαν κελεύσαντος θύειν τῇ ᾿Αρτε- 

μιδι, ὡς ἐπὶ γάμον αὐτὴν ᾿Αχιλλεῖ μεταπεμψάμενοι θύειν 
3 “Ὁ Μ Ν ΘΝ 9 ἐ 9 

ἐπιχειροῦσιν. ὕἴάρτεμις δὲ αὐτὴν ἐξαρπάσασα εἰς Ταύρους 
) Ἄς 5.5 Ι “ " ἌΝ 9 Ν δ Ὁ ’ 

μετακομίζει καὶ ἀθάνατον ποιεῖ, ἔλαφον δὲ ἀντὶ τῆς κόρης 

παρίστησι τῷ βωμῷ. 
Μ ὔ 3 “ ἊΝ Ὁ) [4 

Επειτα καταπλέουσιν εἰς Τ ἐνεδον. καὶ εὐωχουμένων 

αὐτῶν Φιλοκτήτης ὑφ᾽ ὕδρου πληγεὶς διὰ τὴν δυσοσμίαν ἐν 

Λήμνῳ κατελείφθη, καὶ ᾿Αχιλλεὺς ὕστερον κληθεὶς διαφέρεται 
Ν 3 , 5", »Ψ ’ 3 ον 93 Υῃ 

πρὸς Αγαμέμνονα. ἔπειτα ἀποβαίνοντας αὑτοὺς εἰς ᾿Ιλιον 

2 γένημ (35. αὐ ῬΑΡΡε: γενημα Βπι8 4 ΄ατποά εἷὲ Βεβομηηδηπ δά 
Τγς. 202 (ε4. 1830), οὖ, 233, ᾿ξ ογα εἴπ ΤΠΒΓΡῚΠΕ σοα. Νεδρ. Πίς 
ΔΡΡοϑβιίϑπι 6556. υπά4δς ᾿πάϊοδίιπι ἔπος ααϊπέστη ΟΥ̓ ΡυΙοσ πὶ ΠΠΡΓῸΠῚ 80 
ἔπειτα ᾿Ἰποῖρεγε Οἰ1ΠΊ 8 Πργο (ΑΓΡΊ.111 σααπηρέιτη 51: π116 Ἔα πἰαατ (οἴ. 
νεῖ οκετσ 1. ας. Ρ. 505) 4 προσέσχουσι Βταϑ ΜΙ ΑΕ 5 ἐκβοη- 
θήσας)] ἐκ βοηθείας εοαά. (ἐκβοήθειαν Μ!: ἐκβοηθεῖ ΝῚ επι. Ηεγπε 
8 διασκεδάννυται Ῥε προσχὼν Βτη8 ΕΖΗ ΜΊ1ΡΕ 11 τοῦτ᾽ ἐπ᾽ 
Βπη8 Μ' (ο"η. ἐπ᾿) Ρα ΡῈ 13 θήραν ςοα4. (θῆραν Βπι" ΗῚ επ|. 
ΒεΚΚογ 14 μηνύσασα Βτηϑ Μ'Ρα 15 χειμόνας Βπι)8 ΡᾺ Ρε 
1τ6 τοῦ Μ'ΡὈ8 θύει Βταϑ Ῥὰ Ρε 17 αὖὐτν ἘΞ: αὑτῇ ΒΒΗΜΙΝ 
ΡΕΑΡε 23 κατεβλήθη (τηδΓΡ. πη. 8]. κ λήφθη 55. τ) Ῥε : κατε- 
λήθη (55. β) ΜΙ : κατελήφθη Η Ρὰ (πμᾶτρ. κατεβλήθη) : κατεβλήθη Βηι" 
ὕστερος Βιηδ Ν  ΡῪΕ : ὕστερ (55. ο) ἘΖ 
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ΓΟΗΚΕΒΤΟΜΑΤΗΙΑ 

εἴργουσιν οἱ Τρῶες, καὶ θνήσκει Πρωτεσίλαος ὑφ᾽ “Ἕκτορος. 
Υ̓͂ 3 Ν 3 Ν᾽ ,ὔ 3 Ν ’ὔ Ν ἔπειτα ᾿Αχιλλεὺς αὐτοὺς τρέπεται ἀνελὼν Κύκνον τὸν 
Ποσειδῶνος. καὶ τοὺς νεκροὺς ἀναιροῦνται, καὶ διαπρε- 

’ Ν “ Ν ε “ Χ Ν ἴω 

σβεύονται πρὸς τοὺς Τρῶας, τὴν Εϊλένην καὶ τὰ κτήματα 

ἀπαιτοῦντες. ὡς δὲ οὐχ ὑπήκουσαν ἐκεῖνοι, ἐνταῦθα δὴ 

τειχομαχοῦσιν. ἔπειτα τὴν χώραν ἐπεξελθόντες πορθοῦσι 
Ἂ Ν. ’ » ἈΝ Ν ΄“ ΡῚ Ν 

καὶ τὰἂς περιοίκους πόλεις. καὶ μετὰ ταῦτα ᾿Αχιλλεὺς 
ε ᾿ 2 “ ( Ν ’ 9 ἊΝ 3 Ν 
Ἑλένην ἐπιθυμεῖ θεάσασθαι, καὶ συνήγαγεν αὐτοὺς εἰς τὸ 

ΘΟ Ν 3 χά Ἁ 7 ων 5 ““ ε ,ὔ 

αὐτὸ ᾿Αφροδίτη καὶ Θέτις. εἶτα ἀπονοστεῖν ὡρμημένους 
Ν᾽ 9 Ν 3 ἊΝ; 7 ΝΜ »} Τά ΝΟ τοὺς ᾿Αχαιοὺς ᾿Αχιλλεὺς κατέχει. κἄπειτα ἀπελαύνει τὰς 

Αἰνείου βόας, καὶ Λυρνησὸν καὶ Πήδασον πορθεῖ καὶ 
Ν “ γι ’ ᾿ ΞΕ ’ 

συχνὰς τῶν περιοικίδων πόλεων, καὶ Τρωΐϊλον φονεύει. 

Λυκάονά τε Πάτροκλος εἰς Λῆμνον ἀγαγὼν ἀπεμπολᾷ, καὶ 
ἐκ τῶν λαφύρων ᾿Αχιλλεὺς μὲν Βρισηΐδα γέρας λαμβάνει, 
Χρυσηΐδα δὲ ᾿Αγαμέμνων. ἔπειτά ἐστι Παλαμήδους θάνα- 

τος, καὶ Διὸς βουλὴ ὅπως ἐπικουφίσῃ τοὺς Τρῶας ᾿Αχιλλέα 

τῆς συμμαχίας τῆς Ἑλληνικῆς ἀποστήσας, καὶ κατάλογος 

τῶν τοῖς Τρωσὶ συμμαχησάντων. 

’, θ ’ »΄κχὦ2 Ἁ ὃ ’ Πρόκλου χρηστομαθείας γραμματικῆς τὸ δεύτερον 
3 ἤ ὡς “Ὁ 7ὔ 3 “Ὁ Ἁ Ἂ , 

Επιβαάλλει δὲ τοῖς προειρημένοις ἐν Τῇ πρὸ ταύτης βίβλῳ 
ε ᾽ὔ -- 

Ἰλιὰς Ὁμήρου" μεθ᾽ ἥν ἐστιν Αἰθιόπιδος βιβλία ε ᾿Αρκτίνου 

Μιλησίου, περιέχοντατάδε. ᾿Αμαζὼν Πενθεσίλειαπαραγίνεται 
Ν ΄ » Ν [ “ Ν Ν 

Τρωσὶ συμμαχήσουσα, ᾿Αρεως μὲν θυγάτηρ, Θρᾷσσα δὲ τὸ 
’ Χ 7, ΦΌΣΤΝ 5 ζκ 3 γᾷ « Ν “-“ 

γένος" καὶ κτείνει αὑτὴν ἀριστεύουσαν Αχιλλεύς, οἱ δὲ Τρῶες 

αὐτὴν θάπτουσι. καὶ ᾿Αχιλλεὺς Θερσίτην ἀναιρεῖ, λοιδορη - 

θεὶς πρὸς αὐτοῦ καὶ ὀνειδισθεὶς τὸν ἐπὶ τῇ ΤΙΕνθεσιλείᾳ 

λεγόμενον ἔρωτα' καὶ ἐκ τούτου στάσις γίνεται τοῖς 

᾿Αχαιοῖς περὶ τοῦ Θερσίτου φόνου. μετὰ δὲ ταῦτα ᾿Αχιλ- 

λεὺς εἰς Λέσβον πλεῖ, καὶ θύσας ᾿Απόλλωνι καὶ ᾿Αρτέμιδι 

2 κύκνου Ρὰ 5 ἐνταῦθα δὴ οὔ. Ν 8-το Ἑλένην. . . ᾿Αχιλ- 
λεὺς οπι. Βιη3 ΜΊΤΡΑ Ρε 8 συνήγαγον Ν 11 ποθεῖ Βη3 Η Ρε 
12 περιοικίδεων Ῥὰ 14 τὴν βρισ. Ν 15 παλαμίδους Βπκ)5 Ρὰ ΡΕ 
16 βουλῆ ΜΙ ἐπικουφήση ΝΜ! : -ίσει Ν 21-Ὁ. τοῦ. 17 Δείῃϊο- 
ΡΙ415 ἐπαγγϑίῖο. εοασχ: {1 ἢ 6 τ. [114 ἴῃ Ὁ] ἀΐδβειββα ογάϊπανιε Ηεγης 
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ΡΚΟΟΝΙΙ 

καὶ Λητοῖ καθαίρεται τοῦ φόνου ὑπ᾽ ᾿δυσσέως. Μέμνων 
Ἀπ δὴ .9 “ εν " ς ’ ΄ὔ ’ὔ 

δὲ ὁ ᾿Ηοῦς υἱὸς ἔχων ἠφαιστότευκτον πανοπλίαν παραγί- 
- ᾿ , Ν , ῬΝ Ν Ν, Ν 

νεται τοῖς Τρωσὶ βοηθήσων" καὶ Θέτις τῷ παιδὶ τὰ κατὰ 
“ “ 

τὸν Μέμνονα προλέγει. καὶ συμβολῆς γενομένης ᾿Αντί- 

λοχος ὑπὸ Μέμνονος ἀναιρεῖται, ἔπειτα ᾿Αχιλλεὺς Μέμνονα 
’ὔ Ἂν; Ψ ἊΝ 3 Ν Ν Ν Ρ] , 3 κτείνει" καὶ τούτῳ μὲν ιΗὼς παρὰ Διὸς αἰτησαμένη ἀθα- 

νασίαν δίδωσι. τρεψάμενος δ᾽ ᾿Αχιλλεὺς τοὺς Τρῶας καὶ 
εἰς τὴν πόλιν συνεισπεσὼν ὑπὸ Πάριδος ἀναιρεῖται καὶ 
3 “ ἴω 

Απόλλωνος" καὶ περὶ τοῦ πτώματος γενομένης ἰσχυρᾶς 
, Ψ 5 ’ ΦΊ ΘΝ Ν “» », 3 7, 

μάχης Αἴας ἀνελόμενος ἐπὶ τὰς ναῦς κομίζει, ᾿Οδυσσέως 
5 , “ ,ὔ 9 3 ἧ ν,; [ ἀπομαχομένου τοῖς Τρωσίν. ἔπειτα ᾿Αντίλοχόν τε θά- 

Ν Ν Ν ΚΝ, Ὁ) 7 ’, Α [᾿ 

πτουσι καὶ τὸν νεκρὸν τοῦ ᾿Αχιλλέως προτίθενται" καὶ Θέτις 

ἀφικομένη σὺν Μούσαις καὶ ταῖς ἀδελφαῖς θρηνεῖ τὸν παῖδα' 

καὶ μετὰ ταῦτα ἐκ τῆς πυρᾶς ἡ Θέτις ἀναρπάσασα τὸν 
“ 32 ΝΝ ἊΝ “ ’ ςε ἈΝ ρν9. Ν Ν 

παῖδα εἰς τὴν Λευκὴν νῆσον διακομίζει. οἱ δὲ ᾿Αχαιοὶ τὸν 
ῇ. , 5) - ,ὔ Ἁ Ν “ 3 μ 

τάφον χώσαντες ἀγῶνα τιθέασι, καὶ περὶ τῶν ᾿Αχιλλέως 
“ 3 “ Ν » [ 9. ’, 

ὅπλων Οδυσσεῖ καὶ Αἴαντι στάσις ἐμπίπτει. 

Ἰλιάδος μικρᾶς Δ Λέσχεω 

ἋἝ ξῆς δ᾽ ἐστὶν ᾿Ιλιάδος μικρᾶς βιβλία τέσσαρα Λέσχεω 

Μιτυληναίου περιέχοντα τάδε. Ἢ τῶν ὅπλων κρίσις 
γίνεται καὶ ᾿Οδυσσεὺς κατὰ βούλησιν ᾿Αθηνᾶς λαμβάνει, 

» 3 »} Ν ’ ] ᾽ὔ “ 3 “ 

Αἴας δ᾽ ἐμμανὴς γενόμενος τὴν τε λείαν τῶν ᾿Αχαιῶν 

λυμαίνεται καὶ ἑαυτὸν ἀναιρεῖ. μετὰ ταῦτα Ὀδυσσεὺς 
λοχήσας “Ἕλενον λαμβάνει, καὶ χρήσαντος περὶ τῆς ἁλώ- 

Ψ, 77 »] 4 7 ᾿ὰ [ 
σεως τούτου Διομήδης ἐκ Λήμνου Φιλοκτήτην ἀνάγει. 
9 ᾿ν" Ν “ ε Ν ᾿ Ν 7 3 ἣ 

ἰαθεὶς δὲ οὗτος ὑπὸ Μαχάονος καὶ μονομαχήσας ᾿Αλεξάνδρῳ 
᾽ὔ Α Ν Ν ς Ν , ’ 5 ’’ 

κτείνει" καὶ τὸν νεκρὸν ὕπο Μενελάου καταικισθέντα ἀνελό- 

μενοι θάπτουσιν οἱ Τρῶες. μετὰ δὲ ταῦτα Δηίφοβος 

“Ἑλένην γαμεῖ. καὶ Νεοπτόλεμον Ὀδυσσεὺς ἐκ Σκύρου 

ἀγαγὼν τὰ ὅπλα δίδωσι τὰ τοῦ πατρός" καὶ ᾿Αχιλλεὺς 
αὐτῷ φαντάζεται. ἘἙὐρύπυλος δὲ ὁ Τηλέφου ἐπίκουρος 

18-. 1ο. 14 [Π|δο5 ρᾶγναε επαγγαίϊο. οοαΐδα : Ὁ ἔ, ὅτ. 
τοῦ 



ΓΟΗΚΕΒΤΟΜΑΤΗΙΑ 

τοῖς Τρωσὶ παραγίνεται, καὶ ἀριστεύοντα αὐτὸν ἀποκτείνει 
Νεοπτόλεμος. καὶ οἱ Τρῶες πολιορκοῦνται: καὶ ᾿Επειὸς 

3... 8 “ ,ὔ Ν Ἂ Ψ , κατ᾽ ᾿Αθηνᾶς προαίρεσιν τὸν δούρειον ἵππον κατασκευάζει" 
3 δ, 2 ’ ε Ἂ 2 “ 
Οδυσσεύς τε αἰκισάμενος ἑαυτὸν κατάσκοπος εἰς "Ϊλιον 

, κι 9 ᾿ ον 4. ς 7, ΝΥ κ᾿ 
παραγίνεται, καὶ ἀναγνωρισθεὶς ὑφ᾽ Βλένης περὶ τῆς 

ἁλώσεως τῆς πόλεως συντίθεται, κτείνας τέ τινας τῶν 

Τρώων ἐπὶ τὰς ναῦς ἀφικνεῖται. καὶ μετὰ ταῦτα σὺν 

Διομήδει τὸ παλλάδιον ἐκκομίζει ἐκ τῆς ᾿Ιλίου. ἔπειτα 
“ Ἁ ’ [2 Ν Ά' Δ 2 ’ Γ, 

εἰς τὸν δούρειον ἵππον τοὺς ἀρίστους ἐμβιβάσαντες τάς τε 
σκηνὰς καταφλέξαντες οἱ λοιποὶ τῶν “Ἑλλήνων εἰς Τένεδον 

ἀνάγονται" οἱ δὲ Τρῷες τῶν κακῶν ὑπολαβόντες ἀπηλλά- 
’ ’ὔ Ὁ“ Ψ ἈΝ ’ 3 7 

χθαι τόν τε δούρειον ἵππον εἰς τὴν πόλιν εἰσδέχονται, 

διελόντες μέρος τι τοῦ τείχους, καὶ εὐωχοῦνται ὡς νενικη- 
Υ 

κότες τοὺς “Βιλληνας. 

Ἰλίου περσίδος β ᾿Αρκτίνου 
, 3 , 5. ἽἝπεται δὲ τούτοις ᾿Ιλίου πέρσιδος βιβλία β8 ᾿Αρκτίνου 

, ἤ 

Μιλησίου, περιέχοντα τάδε. ὡς τὰ περὶ τὸν ἵππον οἱ 
΄“' ’; 7 δ 

Τρῶες ὑπόπτως ἔχοντες περιστάντες βουλεύονται, ὅ,τι χρὴ 

ποιεῖν" καὶ τοῖς μὲν δοκεῖ κατακρημνίσαι αὐτόν, τοῖς δὲ 
, ε Δ Ἔ δὰ 5. ΔΝ " - ἘΝ Κ΄ -“ 

καταφλέγειν, οἱ δὲ ἱερὸν αὐτὸν ἔφασαν δεῖν τῇ Αθηνᾷ 
“ ΓΌΟΝ ὁ ἵ 

ἀνατεθῆναι" καὶ τέλος νικᾷ ἣ τούτων γνώμη. τραπέντες 

δὲ εἰς εὐφροσύνην εὐωχοῦνται ὡς ἀπηλλαγμένοι τοῦ πολέ- 
.] ϑγ5ν «Ἦν ὡς ὕ γε ’ ΟῚ , ’, 

μου. ἐν αὕτῷῳ δὲ τούτῳ δύο δράκοντες ἐπιφανέντες τὸν τε 
») Ν Ν ε “- 7ὔ 7 3 ὯΝ 

Λαοκόωντα καὶ τὸν ἕτερον τῶν παίδων διαφθείρουσιν" ἐπὶ 
“ Ψ “ 

δὲ τῷ τέρατι δυσφορήσαντες οἱ περὶ τὸν Αἰνείαν ὑπεξῆλθον 
Ρ᾿ Ν Μ᾽ Ν ’ὔ ΝΝ Ἂς 5 ’ὔ ἘΝ ν ἢ “ 

εἰς τὴν ἴδην' καὶ Σίνων τοὺς πυρσοὺς ἀνίσχει τοῖς Αχαιοῖς, 
“ 3 Ν γι ε Ν 5 ἴὰ 

πρότερον εἰσεληλυθὼς προσποίητος. οἱ δὲ ἐκ Τενέδου 

προσπλεύσαντες καὶ οἱ ἐκ τοῦ δουρείου ἵππου ἐπιπίπτουσι 
π᾿ ζ Ν Ν 5 7 ἊΝ ’ Ὡς 

τοῖς πολεμίοις, καὶ πολλοὺς ἀνελόντες τὴν πόλιν κατὰ 
ἱ , Ν ’ Ν 3 ’ὔ 

κράτος λαμβάνουσι. καὶ Νεοπτόλεμος μὲν ἀποκτείνει 

Πρίαμον ἐπὶ τὸν τοῦ Διὸς τοῦ ἑρκείου βωμὸν καταφυγόντα. 

15-. 1οϑ. 18 Ππ| ρευβϑι ἄοβ επαῦγαίῖο. Ἴοαΐσχ: ὕ] ἔ, 6 ν. 
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ΡΚΟΟΝῚΙ 

Μενέλαος δὲ ἀνευρὼν “Ἑλένην ἐπὶ τὰς ναῦς κατάγει, Δηί- 

φοβον φονεύσας. Κασσάνδραν δὲ Αἴας ὁ ᾿Ιλέως πρὸς 
βίαν ἀποσπῶν συνεφέλκεται τὸ τῆς ᾿Αθηνᾶς ξόανον: ἐφ᾽ 

ᾧ παροξυνθέντες οἱ “Ἕλληνες καταλεῦσαι βουλεύονται τὸν 

5 Αἴαντα, ὃ δὲ ἐπὶ τὸν τῆς ᾿Αθηνᾶς βωμὸν καταφεύγει καὶ 
διασῴζεται ἐκ τοῦ ἐπικειμένου κινδύνους ἔπειτα ἐμπρή- 

σαντες τὴν πόλιν Πολυξένην σφαγιάζουσιν ἐπὶ τὸν τοῦ 

᾿Αχιλλέως τάφον. καὶ Ὀδυσσέως ᾿Αστυάνακτα ἀνελόντος 
Νεοπτόλεμος ᾿Ανδρομάχην γέρας λαμβάνει. καὶ τὰ λοιπὰ 

ιο λάφυρα διανέμονται' Δημοφῶν δὲ καὶ ᾿Ακάμας Αἴθραν 

εὑρόντες ἄγουσι μεθ᾽’ ἑαυτῶν. ἔπειτα ἀποπλέουσιν οἱ 

Ἕλληνες, καὶ φθορὰν αὐτοῖς ἣ ᾿Αθηνᾶ κατὰ τὸ πέλαγος 
μηχανᾶται. 

γ αν 9 ᾽ὕ 

Νόστων ε Αγιου 

“ ,ὔ 

1ι: Συνάπτει δὲ τούτοις τὰ τῶν Νόστων βιβλία ε΄ ᾿Αγίου 

Τροιζηνίου, περιέχοντα τάδε. ᾿Αθηνᾶ ᾿Αγαμέμνονα καὶ 

Μενελαον εἴς ἔριν καθίστησι περὶ τοῦ ἔκπλους ᾿Αγαμέμνων 
ὡΝ Φ Ν “ 3 - 3 ’ ’ »] , μὲν οὖν τὸν τῆς ᾿Αθηνᾶς ἐξιλασόμενος χόλον ἐπιμένει, 

7] 

Διομήδης δὲ καὶ Νέστωρ ἀναχθέντες εἰς τὴν οἰκείαν διασῴ- 
᾿] ἃὰ 5 7 ε ,ὔ ἊΝ 7 “ 29 ζνται" μεθ᾽ οὗς ἐκπλεύσας ὁ Μενέλαος μετὰ πέντε νεῶν 

εἰς Αἴγυπτον παραγίνεται, τῶν λοιπῶν διαφθαρεισῶν νεῶν 
». “ ’ ε Ν Ν , Ν ’ Ἂ ἐν τῷ πελάγει. οἱ δὲ περὶ Κάλχαντα καὶ Λεοντέα καὶ 
Πολυποίτην πεζῇ πορευθέντες εἰς Κολοφῶνα Τειρεσίαν 
2 “ ’ Ἢ “ Ν Ν ἈΝ 3 ΄ 

ἐνταῦθα τελευτήσαντα θάπτουσι. τῶν δὲ περὶ τὸν ᾿Αγαμέ- 

25 μνονα ἀποπλεόντων ᾿Αχιλλέως εἴδωλον ἐπιφανὲν πειρᾶται 

διακωλύειν προλέγον τὰ συμβησόμενα. εἶθ᾽ ὁ περὶ τὰς 
Καφηρίδας πέτρας δηλοῦται χειμὼν καὶ ἡ Αἴαντος φθορὰ 

΄“. ξ΄» 7 “ τοῦ Λοκροῦ. Νεοπτόλεμος δὲ Θέτιδος ὑποθεμένης πεζῇ 
Ἂ Ν , Ν , τ) ΄ ποιεῖται τὴν πορείαν: καὶ παραγενόμενος εἰς Θράκην 

“ Ν 

80 Ὀδυσσέα καταλαμβάνει ἐν τῇ Μαρωνείᾳ, καὶ τὸ λοιπὸν 
3 ᾽ “ ε ΄“ Ν ’ 72 Υ 5. ὦν Ν 

ἀνύει τῆς ὁδοῦ, καὶ τελευτήσαντα Φοίνικα θάπτει: αὐτὸς δὲ 

14- 1οο. 4 Νιοβίογιιπ) επαγγαῖῖο. εοαΐφα : ὕ] ἔν 4τ. 
Ιοϑ8 



ΓΟΗΚΕΒΤΟΜΑΤΗΙΑ 

εἰς Μολοσσοὺς ἀφικόμενος ἀναγνωρίζεται Πηλεῖ. ἔπειτα 
3 7 ἰς ὡν ἌΝ πτλ' Ν γι 9 Αγαμέμνονος ὑπὸ Αἰγίσθου καὶ Κλυταιμνήστρας ἀναι- 

ρεθέντος ὑπ’ ᾿Ορέστου καὶ Πυλάδου τιμωρία, καὶ Μενελάου 
εἰς τὴν οἰκείαν ἀνακομιδή. 

ΠΤηλεγονίας βὶ Εὐγάμμωνος 

Μετὰ ταῦτά ἐστιν Ὁμήρου ᾿᾽Οδύσσεια' ἔπειτα Τηλεγονίας 

βιβλία δύο Εὐγάμμωνος Κυρηναίου, περιέχοντα τάδε. οἱ 
μνήστορες ὑπὸ τῶν προσηκόντων θάπτονται' καὶ Ὀδυσσεὺς 
θύσας Νύμφαις εἰς Ἦλιν ἀποπλεῖ ἐπισκεψόμενος τὰ βου- 

’, Νὰ ,ὔ Ν, [4 Γ᾽ ’ 

κόλια, καὶ ξενίζεται παρὰ Πολυξένῳ δῶρόν τε λαμβάνει 
“ ἊΣ ΦΊΕΟῚΝ 4 ἊΝΣ Νὴ ͵ Δ 9 ’ὔ κρατῆρα, καὶ ἐπὶ τούτῳ τὰ περὶ Τροφώνιον καὶ ᾿Αγαμήδην 

ἊΝ 3 , Υ 5 3 7 ᾽ὔ Ν ε Ἁ 

καὶ Αὐγέαν. ἐπειτα εἰς Ιθάκην καταπλεύσας τὰς ὕπο 

Τειρεσίου ῥηθείσας τελεῖ θυσίας. καὶ μετὰ ταῦτα εἰς 

Θεσπρωτοὺς ἀφικνεῖται καὶ γαμεῖ Καλλιδίκην βασιλίδα 

τῶν Θεσπρωτῶν. ἔπειτα πόλεμος συνίσταται τοῖς Θεσπρω- 
ἴω ἊΝ 4 2 , ε ὔ 2 ΄“ Κ 

τοῖς πρὸς Βρύγους, Οδυσσέως ἡγουμένου: ἐνταῦθα "Αρης 

τοὺς περὶ τὸν Ὀδυσσέα τρέπεται, καὶ αὐτῷ εἰς μάχην 

᾿Αθηνᾶ καθίσταται" τούτους μὲν ᾿Απόλλων διαλύει. μετὰ 

δὲ τὴν Καλλιδίκης τελευτὴν τὴν μὲν βασιλείαν διαδέχεται 

Πολυποίτης ᾽Οδυσσέως υἱός, αὐτὸς δ᾽ εἰς ᾿Ιθάκην ἀφικνεῖται" 

κἀν τούτῳ 'Γηλέγονος ἐπὶ ζήτησιν τοῦ πατρὸς πλέων, ἀποβὰς γ ΤΉ ρ ᾿ 
2 ἊΝ 32 ᾽ , Ν “ ς ’ 2.2 Ν 

εἰς τὴν ᾿Ιθάκην τέμνει τὴν νῆσον" ἐκβοηθήσας ὃ ᾽Οδυσσεὺς 
[ Ν “- Ν ᾿ “- 3 5» ,ὔ ᾿) 

ὑπὸ τοῦ παιδὸς ἀναιρεῖται κατ ἄγνοιαν. "ηλέγονος ὃ 

ἐπιγνοὺς τὴν ἁμαρτίαν τό τε τοῦ πατρὸς σῶμα καὶ τὸν 
Τηλέμαχον καὶ τὴν Πηνελόπην πρὸς τὴν μητέρα μεθίστη- 

σιν" ἢ δὲ αὐτοὺς ἀθανάτους ποιεῖ, καὶ συνοικεῖ τῇ μὲν 
’ὔ , ᾽ὔ ἊΝ ,ὔ 

Πηνελόπῃ ᾿Γηλέγονος, Κίρκῃ δὲ Τηλέμαχος. 

5-27]7 Τεϊεροηϊδε επαγγαῖϊος Ἂοαΐδα: Ὁ] ἔ, 4 τ΄ ν. 
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ΟΥΓΙΙ ΡΟΕΒΜΑΤΝΜ ἘΒΑΘΟΜΕΝΤΑ 

Τιτανομαχία 

“ος 720,1 

Ὁ. 1. 6. 118]. εἰ Θ1ο1]. 1292 11. 9 τιτανο]μαχιας οὐχ ἣν 

τελεσις ο μηθυμναιος υἱπεθηκε. ῬὨΐο ΒΥΡΙΪὰ5 {τ 2. 28 

(Ε. Ἡ. 6. Π|. ρ7ο0) ἔνθεν Ἡσίοδος οἵτε κυκλικοὶ περιη- 

χημένοι θεογονίας καὶ γιγαντομαχίας καὶ τιτανομαχίας 
ἔπλασαν ἰδίας καὶ ἐκτομάς, οἷς συμπεριφερόμενοι ἐνίκησαν 
τὴν ἀλήθειαν. 

ἘΠΊ61]ο δά ϑογθαηΐ βομο βία Αρ. Ἀποά. 1. ττορ (ν. ἔτ, 2), 
Ηγρίπαβ υἱὐ νἱᾶ., (τ. 2), Επηῆεὶο νῈ] Ατοῦπο Αἰπεη. 22 ( 

271. ν ἰττὴ ΤΝ Ν}: 

Ι. Ῥμιοάδμη. 46 ρὶεῖ. οοἱ. 137. 10 ΞΞ Ρ-. όι (ἀοΠΡρῈΓΖ 

Ο δε τὴν τιϊτανο] μαχιαν γραψας εξ] αιθερος φησ] »] αἰξίν 

ἘΡΙπηετίβηη. οι. ἴῃ ἴΑκμονα (Α πεο. Οχοη. εἄ. ΟΆτηου ἰ. 75. 

13) Αἰθέρος δ᾽ υἱὸς Οὐρανός, ὡς ὁ τὴν Τιτανομαχίαν γράψας. 

11. βομοϊϊαβία 'π Αρ. ἈΠοά. 1. ττόρ Εὔμηλος δὲ ἐν τῇ 

Τιτανομαχίᾳ τὸν Αἰγαίωνα Τῆς καὶ Πόντου φησὶ παῖδα, κατοι- 

κοῦντα δὲ ἐν τῇ θαλάσσῃ τοῖς Τιτᾶσι συμμαχεῖν. ἱπάᾶς 

ἙἘπάοοία 29. 4, 91. 20. 

111. 50 ῃοϊ δία Τονη]οίαηπαβ θ Ψ 2905) καὶ ὁ τὴν 

Τιτανομαχίαν δὲ γράψας δύο ἄρρενάς φησιν Ἡλίου καὶ 
δύο θηλείας. Ἡγρίπιβ ἘᾺΡ. 183 7 “ειαϊος διε 714765 - 

,7οογιίηαο τεραγίαε ,ο,ίο, φᾶς 7105 ΖοηΖγμα αῤῥείλαλητες, 

“ϑ2εγοῤε, χιαθ 7μμζοτίγα. ἦμῖε γοῖ απο 7 65} δ μηιοίες Οογίμίημς. 

2 ἐγ 

ΙΝ. Αἰμεπδθὺβ 27} Ὁ. Ζοϊα5 οἷδα ἱπηαϊ! ὅτι ὁ τὴν 
Τιτανομαχίαν ποιήσας, εἴτ᾽ Εὔμηλός ἐστιν ὁ Κορίνθιος 
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ΤΙΤΑΝΟΜΑΧΙΑ 

σαν Ἢ Ο] “ ΒΝ ἐν ’, 7 3 ’ »] “ 
ἢ ᾿Αρκτῖνος ἢ ὅστις δήποτε χαίρει ὀνομαζόμενος, ἐν τῷ 

» τ Μ 

δευτέρῳ οὕτως εἴρηκεν 

ἐν δ᾽ αὐτῇ πλωτοὶ χρυσώπιδες ἰχθύες ἑλλοὶ 
’ὔ ΄ 5 ὍΝ 3 ᾽, νήχοντες παίζουσι δι᾿ ὕδατος ἀμβροσίοιο. 

Ν. Αἰμεπβθὰβ 22 ( Εὔμηλος δὲ ὁ Κορίνθιος ἢ ᾿Αρκτῖνος μη ρ ἢ ᾿Αρ 
δῪ Ἢ 5 ’ὔ ’ ,ὔ ’ τὸν Δία ὀρχούμενόν που παράγει λέγων 

μέσσοισιν δ᾽ ὠρχεῖτο πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε. 

 ΟἸετσπΞ ΑἸΟχ. Θίτοσῃ. 1. Ο. 15 ὃ 5. ΘΙΆΒΙΠΙΏ, ὁ δὲ 

Βηρύτιος “Ἕρμιππος Χείρωνα τὸν Κένταυρον σοφὸν καλεῖ, ἐφ᾽ 
Ὁ Ν ε Ν. 7, , Ν ε “ Ὁ 

οὗ καὶ ὁ τὴν πητανομαχίαν γράψας φησὶν ὡς πρῶτος οὗτος 

εἴς τε δικαιοσύνην θνητῶν γένος ἤγαγε δείξας 
“ Ν » «ε Ἂς; Νὴ ,7 3..2 ’ὔ 

ὅρκους καὶ θυσίας ἱλαρὰς καὶ σχήματ᾽ ᾿Ολύμπου. 

ΝΠ. Αἰμεηδειβ 470 Β Θεόλυτος δ᾽ ἐν δευτέρῳ “Ὥρων 
(Ε. Η. 6. ἰν. 515) ἐπὶ λέβητός φησιν αὐτὸν διαπλεῦσαι, 

τοῦτο πρώτου εἰπόντος τοῦ τὴν Τιτανομαχίαν ποιήσαντος. 

ΝΠΙ. Ῥμιοάετημϑβ ἀς ρἰείαδί. οο]. 92. 24-31 ΞΞΡ. 43 ἀοιη- 

ΡΕΙΖ τας αρπυιας τα μηΐλα φ͵]υλαττειν Ακοίυσιλ]αος, Ἐπι- 

μενιδὴης δε και τουτο και τας αὐτας ειναι ταις Βρινυσιν" ο δὲ 

την Τι[τα]νομαχιαν [τα] μεν μηλα φυλατίτειν .. ... 

Ἰοσυπη αε ἱραηίουηδοῃϊα ἃ. βοΠο]]αβία ΑΡΟ]]Ο ἢ Κποά. 1. 

554 οἰϊαίαμη ὁ δὲ τὴν Γιγαντομαχίαν ποιήσας φησὶν ὅτι 

Κρόνος μεταμορφωθεὶς εἰς ἵππον ἐμίγη Φιλύρᾳ τῇ ̓ Ωκεανοῦ, 

διόπερ καὶ ἱπποκένταυρος ἐγεννήθη ὁ Χείρων' τούτου δὲ 

γυνὴ Χαρικλώ δας τεια]εγαηΐ εἀϊίογεβ. 

Οἰδιπόδεια, 

75 71792071112771 

(. 1. (. Τια]. εἰ 51.1]. 1292 ἰΐ. τι τῇην οιδιποδειαν την 

ὑπο κιναιθωνος του ον Τὲς ἐπῶν οὐσαν σχ 

ΟἸπδείμοηὶ εἱ ΠΙδάθτη ράγνδτη δβοτι ρϑὶὶ Η 6]]δηΐοαβ (ρ. 128). 

1. Ῥαυβ. ἰχ. 5. το παῖδας δὲ ἐξ αὐτῆς ϑο. τῆς Ἰοκάστης] 
Τ1ΠῚ 



ΟΕΌΙΡΟΌΒΕΑ 

ὖ δοκῶ οἱ γενέσθαι, μάρτυρι Ὅμήρῳ χρώ ὃς ἐποί οὐ δοκῶ οἱ γενέσθαι, μάρτυρι Ὅμηρῳ χρώμενος ὃς ἐποίησεν 
ἐν ᾿Οδυσσείᾳ (λ 271--4) 

μητέρα τ᾽ Οἰδιπόδαο ἴδον καλὴν ᾿Επικάστην, 

ἣ μέγα ἔργον ἔρεξεν ἀιδρείῃσι νόοιο 
, ζυ εκ ε γ, ἃ "5. 5 ,ὕ γημαμένη ᾧ υἱεῖ: ὁ δ᾽ ὃν πατέρ᾽ ἐξεναρίξας 

“ι 9, 3 5 , Ν ’ 3 4 

γῆμεν' ἄφαρ δ᾽ ἀνάπυστα θεοὶ θέσαν ἀνθρώποισιν. 

πῶς οὖν ἐποίησαν ἀνάπυστα ἄφαρ εἰ δὴ τέσσαρες ἐκ τῆς 

᾿Επικάστης ἐγένοντο παῖδες τῷ Οἰδίποδι; ἐξ Εὐρυγανείας 

δὲ τῆς Ὑπέρφαντος ἐγεγόνεσαν" δηλοῖ δὲ καὶ ὁ τὰ ἔπη 
’ὔ ἃ 2 ΄ 3 ς 

ποιήσας ἃ Οἰδιπόδια ὀνομάζουσι. 

11. 5000]. οοἄ. Μοηῃ. ρΡόο ἴῃ Επι. ῬΏοξη. 1γ76ο ΘΟ, ΑΙ : 

οἱ τὴν Οἰδιποδίαν γράφοντες, (ἄλλος δ᾽) οὐδεὶς οὕτω φησί, 

περὶ τῆς Σφιγγός 

ἀλλ᾽ ἔτι κἀλλιστόν τε καὶ ἱμεροέστατον ἄλλων 
παῖδα φίλον Κρείοντος ἀμύμονος Αἵμονα δῖον. .. 

ἜΧοιάϊς ΘΡΠΪηχ. 

Θηβαΐς 

ΖΡ: 17107γ114 

(εγίδτηθη οι. εἰ Ηδ68. ν. ζόρ ὁ δὲ Ὅμηρος ἀποτυχὼν 
τῆς νίκης περιερχόμενος ἔλεγε τὰ ποιήματα, πρῶτον μὲν 

τὴν Θηβαίδα, ἔπη (ζ (ζ ςοἀ.), ἧς ἡ ἀρχὴ 

᾿ἤΑργος ἄειδε θεὰ πολυδίψιον ἔνθεν ἄνακτες, 
εἶτα ᾿Ἐπιγόνους, ἔπη (ζ (ζ οοἄ.) ὧν ἡ ἀρχὴ 

νῦν αὖθ᾽ ὁπλοτέρων ἀνδρῶν ἀρχώμεθα Μοῦσαι. 
φασὶ γάρ τινες καὶ ταῦτα Ὁμήρου εἶναι. 

(1: (Οἱ ΤΕ]. εἰ ΘιοΙ - ὙἸΖΟΣΣ ΤΣ τὸ - πες ἐπῶν οὐ σον, δον 

υποθησομεν θηβαιδα Ι 

οι 6 ὅν τὸν μιλήῆσιον λεγουσιν ἐπὼν ονταὰ θφ] 

Ῥαιι5. ἰχ. 9. 5 ἐποιήθη δὲ καὶ ἐς τὸν πόλεμον τοῦτον καὶ 

ἔπη Θηβαΐίς: τὰ δὲ ἔπη ταῦτα Καλλῖνος ([τ. 6) ἀφικόμενος 
αὐτῶν ἐς μνήμην ἔφησεν “Ὅμηρον τὸν ποιήσαντα εἶναι. 

Καλλίνῳ δὲ πολλοί τε καὶ ἄξιοι λόγου κατὰ ταὐτὰ ἔγνωσαν" 
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ΘΗΒΑΙΣ 

ἐγὼ δὲ τὴν ποίησιν ταύτην μετά γε ᾿Ιλιάδα καὶ τὰ ἔπη τὰ 
5 3 , 3) “ [, ἐς ᾿Οδυσσέα ἐπαινῷ μάλιστα. 

Ι. Αργος ἄειδε θεὰ πολυδίψιον ἔνθεν ἄνακτες 
ΡῬΟΘΙΠ4.15 ὈΓΙΠΟΙΡΙΙΠῚ ; ν. (ὑδυίδιηθη 265 ἰδπὶ ἰδ δαί τη. 

11. Αἴῆεη. 465 Ἑ ὁ δὲ Οἰδίπους δι’ ἐκπώματα τοῖς 
Ἐς ας , ε ε ἈΝ Χ , ὔ 

υἱοῖς κατηράσατο, ὡς ὃ τὴν κυκλικὴν Θηβαίδα πεποιηκώς 

φησιν, ὅτι αὐτῷ παρέθηκαν ἔκπωμα ὃ ἀπηγορεύκει, λέγων 
οὕτως 

αὐτὰρ ὃ διογενὴς ἥρως ξανθὸς Πολυνείκης 
πρῶτα μὲν Οἰδιπόδῃ καλὴν παρέθηκε τράπεζαν 
3 7ὔ , ’ ΦΡκυας ᾿ 

ἀργυρέην Καδμοιο θεοφρονος" αὐτὰρ ἐπειτα 
4 “ δ 7, ε , » 

χρύσεον ἔμπλησεν καλὸν δέπας ἡδέος οἴνου. 
ΥΡΜΟΝ Ψ ἌΡ Ε Ι Χ οὐ δι 

αὐτὰρ ὅ γ᾽ ὡς φράσθη παρακείμενα πατρὸς ἑοῖο 
ἠέ , “ ε δὰ Υ “- τιμήεντα γέρα, μέγα οἱ κακὸν ἔμπεσε θυμῷ, 

“5, ἣν Ν 9 5). Ὁ) , 5 Ν 
αἶψα δὲ παισὶν ἑοῖσι μετ᾽ ἀμφοτέροισιν ἐπαρὰς 
3 , 5.) τα “ 3 3 ’ 3. 9 , 

ἀργαλέας ἠρᾶτο" θεῶν ὃ οὐ λανθαν ἐρινύν" 

ὡς οὔ οἱ πατρώϊ ἐν ἠθείῃ φιλότητι ἴω ησξιῃ ῆ 
, 3 7 3 Χ ’ὔ δάσσαιντ᾽, ἀμφοτέροισι δ᾽ ἀεὶ πόλεμοί τε μάχαι τε... τὸ 

ΑἰΠδηδθαμη οχβοσ. Επβί. 1684. 7. 

υι 

{11 ΠΌΠΟΙ: 1πτ- τ΄, ΘΟΡα- 0. ΟἹ 1375. ΒΆΡΡ. τοῦτο 
[᾿ ε ε Ν -ς Σ ᾽ὔὕ δ ἣΝ Ν 
ἅπαξ ἅπαντες οἵ πρὸ ἡμῶν παραλελοίπασιν, ἔχει δὲ τὰ 
3) Ν [9 ε ,ὔ “ ε 9 , Ἂν ζ 

ἀπὸ τῆς ἱστορίας οὕτως" οἱ περὶ Ἐτεοκλέα καὶ ΤΠολυνείκην: 

δι᾿ ἔθους ἔχοντες τῷ πατρὶ Οἰδίποδι πέμπειν ἐξ ἑκάστου 
ἱερείου μοῖραν τὸν ὦμον, ἐκλαθόμενοί ποτε εἴτε κατὰ 
ε ὔ Ν ἐξ ε “ 3 ᾽ὔ 5). τὰ " ς δὲ 

ῥᾳστώνην εἴτε ἐξ ὁτουοῦν ἰσχίον αὐτῷ ἔπεμψαν, ὁ δὲ 
ΝΑ Ν ἤ 2 ΄“ ΦΨ ΄“ ὀλδτως , 2 μικροψύχως καὶ τελέως ἀγενῶς ὅμως γοῦν ἀρὰς ἔθετο κατ 

5. τὰ ΄, “ “ ε Ν Ν 
αὐτῶν δόξας κατολιγωρεῖσθαι" ταῦτα ὁ τὴν κυκλικὴν Θη- 

βαίδα ποιήσας ἱστορεῖ οὕτως" 

11. τ αὐτὰρ ὃ διογενὴς πολυνείκης Εἷξ. Ξ6Π0]. Α Π΄57 8 θεὸν σοαά.. 
σοῖτ. Μείπεκε 9 πατρωιαν εἴη φιλότητι οσοἄ. Α Αἰπεη. σΟΓΓ. 
Μείπεκε : ἐνηέι ἐν ΕΊΡΡΕΟΚ, ρΡοββὶβ εἰ ἑταιρείῃ ς]. ἢ. Μετς. 58 1ο δά- 
σαντο (ςΟα. οοΥΓ, ΗΠ εὐηθηη 

ἩΗΟΜ. ν. 113 8 



ΤΗΕΒΑΙΒ 

4 ’ ξς 9 ’ Ν ῇ 3 ῇὅ ἴον ἰσχίον ὧς ἐνόησε χαμαὶ βάλε εἶπέ τε μῦθον" 
ν 2 ’ “ Ν 3) ,ὕ δ 
ὦμοι ἐγώ, παῖδες μὲν ὀνειδείοντες ἔπεμψαν . . . . - 

εὗκτο Διὶ βασιλῆι καὶ ἄλλοις ἀθανάτοισι 

χερσὶν ὑπ’ ἀλλήλων καταβήμεναι ἔΑιδος εἴσω. 4 

ΙΝ. Ῥαιι5. νυ]. 25. 8 ἐπάγονται δὲ ἐξ ᾿Ιλιάδος ἔπη καὶ 

ἐκ Θηβαίδος μαρτύριά σφισιν εἶναι τῷ λόγῳ, ἐν μὲν 

Ἰλιάδι ἐς αὐτὸν ᾿Αρείονα πεποιῆσθαι [Ψ 546], ἐν δὲ τῇ 
Θηβαίδι ὡς ΓΑδραστος ἔφευγεν ἐκ Θηβῶν 

“ ως “ Ν 3 ’ ,ὔ εἵματα λυγρὰ φέρων σὺν Αρείονι κυανοχαίτῃ. 

αἰνίσσεσθαι οὖν ἐθέλουσι τὰ ἔπη Ποσειδῶνα ᾿Αρείονι εἶναι 

πατέρα. 50}0]. Α Β Ψ 5346 ἡ ἱστορία παρὰ τοῖς κυκλικοῖς. 

ΜΝ. ῬιΠΘατβ Ὁ}. 1: ΤῈ 

ἑπτὰ δ᾽ ἔπειτα πυρᾶν νεκρῶν τελεσθέντων Ταλαιονίδας 

εἶπεν ἐν Θήβαισι τοιοῦτόν τι ἔπος: ποθέω στρατιᾶς 

ὀφθαλμὸν ἐμᾶς 

αμφότερον μάντιν τ᾽ ἀγαθὸν καὶ δουρὶ μάρνασθαι. 

580Π0]. οοἄ. ΑἸρτοβ. (᾽ 222 ἰηἴ, ὁ ᾿Ασκληπιάδης (οἴ. Ε. Η. 6. 

||, 299, ϑ ΒοτΆ ἢ] ΟἸδεε. 4165. 111. 1. το ἢ, τοο φησὶ ταῦτα 

εἰληφέναι ἐκ τῆς κυκλικῆς Θηβαΐίδος. 

ΝΊ. Αρο!]]. ΒΙΡΙοΙῃ. 1. 74 ᾿Αλθαίας δὲ ἀποθανούσης 

ἔγημεν Οἰνεὺς Περίβοιαν τὴν Ἵππονόους. ταύτην δὲ ὁ μὲν 

γράψας τὴν Θηβαίδα πολεμηθείσης ᾿Ωλένου λέγει λαβεῖν 

Οἰνέα γέρας, Ησίοδος δὲ κτλ. (τ. 735 ΚΕ). 

νη ΘΙ τσ τ8. Ὁ πρὸς δ Τῇ ΠΗ τύφος Ἐστὶν 
᾿Ασφοδίκου" καὶ ὁ ̓ Ασφόδικος οὗτος ἀπέκτεινεν ἐν τῇ μάχῃ τῇ 

πρὸς ᾿Αργείους ΠΠαρθενοπαῖον τὸν Ταλαοῦ, καθὰ οἱ Θηβαῖοι 

λέγουσιν, ἐπεὶ τά γε ἐν Θηβαίδι ἔπη τὰ ἐς τὴν Παρθενοπαίου 

τελευτὴν ΠΙΕερικλύμενον τὸν ἀνελόντα φησὶν εἶναι. 

111. δᾶ ν. 2 βίρπιυπι βοϊϊζππη, σιοά [46 πὶ ας ζήτει να]εῖ, ΑρΡ ροβιυιϊῖ 5ογθ8, 
ἰογίαϑβε οὐ" ὀνειδείοντες ; ἰδεῖ πη 8 Π} βίϑειμ Η ΘΕΥΠΊΘΠΠ 3 βασιλεῖ οοα. 
'ΘΟΥΓ. ΤΥΙΠΙΠ]5 Ὁ 4 καταβῆναι “06. ΠΟΥΓ. Γ,Ἀ5ΟΕΓῚΒ 
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ἜΡΙΘΟΝΙ 
3 ᾽’ 

Ἐπιγο νοι 

75 117)1071114771 

(επίδιηεη Ἠοπ. εἰ Ηδ8. ζόρ ὁ δὲ Ὅμηρος ἀποτυχὼν 

τῆς νίκης περιερχόμενος ἔλεγε τὰ ποιήματα, πρῶτον μὲν 
τὴν Θηβαίδα . . . εἶτα ᾿Επιγόνους [ἐπειγομένου οοἄ. εἴη. 

ΒαΑτγη65), ἔπη ,ςζ (ζ οοά.) ἧς ἡ ἀρχὴ 

νῦν αὖθ᾽ ὁπλοτέρων ἀνδρῶν ἀρχώμεθα Μοῦσαι. 
φασὶ γάρ τινες καὶ ταῦτα Ὃμήρου εἶναι. Ἡετοάοί! ἰεϑι1- 
τηοηϊατη νἱς δά τ. 3. ΑΠΙΠΙΔΟΠΟ Ροοπῆα Δ65ο 1] 5000]. 

ΑΥ. Ῥαο. 127ο, ν. ἴ. 1. ΤΤαϊστηπα νο]αϊξ ἢ (ααετὴ ἢογιΐδβα 

ἘΠ 1 {π|α 1 ῬΙπε: Υἱῖ, Γοτπα]: 12; [τ᾿ Σ Κ) 

Ι. νῦν αὖθ᾽ ὁπλοτέρων ἀνδρῶν ἀρχώμεθα Μοῦσαι. 

ΟΡΟΙΪ8. ῬτΙποιρίατη ἢ ν. (εσίδιηθη ἰδπὶ ἰδυΔαίατη. ραγοάϊα 

Ἐχϑίαϊ 80. Ατσιβίορῃβηθπι Ῥᾶο. 1270 

ΠΑ. Λ. νῦν αὖθ᾽ ὁπλοτέρων ἀνδρῶν ἀρχώμεθα ΤΡΥ. 

παῦσαι 

ὁπλοτέρους ἄδων. 

101 50ῃο]. ἀρχὴ δὲ τῶν ᾿Επιγόνων ᾿Αντιμάχου. 

11. Ῥῃοίϊα5 Τι6χ. εὐ ϑυιάαβ ἴη ν. Τευμησία' περὶ τῆς 

Τευμησίας ἀλώπεκος οἱ τὰ Θηβαικὰ γεγραφηκότες (γεγρα- 

φότες 5014.) ἱκανῶς ἱστορήκασι, καθάπερ ᾿Αριστόδημος (Ε.Η. 

α. 1. 309) ἐπιπεμφθῆναι μὲν γὰρ ὑπὸ θεῶν τὸ θηρίον 
τοῦτο τοῖς Καδμείοις: διὸ τῆς βασιλείας ἐξέκλειον τοὺς ἀπὸ 

Κάδμου γεγονότας. Κέφαλον δὲ φασὶ τὸν Δηιόνος ᾿Αθη- 

ναῖον ὄντα καὶ κύνα κεκτημένον ὃν οὐδὲν διέφευγεν τῶν 

θηρίων, ὡς ἀπέκτεινεν ἄκων τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα ἹΠρόκριν 

(Πρόκνην ὅ8.ἱ4.), καθηράντων αὐτὸν τῶν Καδμείων, διώκειν 

τὴν ἀλώπεκα μετὰ τοῦ κυνός: καταλαμβανομένους δὲ περὶ τὸν 

Τευμησσὸν λίθους γενέσθαι τόν τε κύνα καὶ τὴν ἀλώπεκα. 

εἰλήφασι δ᾽ οὗτοι τὸν μῦθον ἐκ τοῦ ἐπικοῦ (ἑνικοῦ ῬΠοί.) 
κύκλου. 

ΠΙ|Ι. Ἡετοά. ἱν. 32 ἀλλ᾽ Ἡσιόδῳ (τ. 2ο9 Κ) μέν ἐστι 
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ἘΡΙΟΟΝῚΙ 

περὶ Ὑπερβορέων εἰρημένα, ἔστι δὲ καὶ Ομήρῳ ἐν ᾿Επιγό- 

νοισι, εἰ δὴ τῷ ἐόντι γε Ὅμηρος ταῦτα τὰ ἔπεα ἐποίησε. 

ΙΝ. 50}0]. Αρ. ἈΠοά. 1. 3ο8 οἱ δὲ τὴν Θηβαίδα γεγρα- 
’ Ν “ ε Ν “ 3 [ὦ » Ψ,: »} , 

φότες φασὶν ὃτι ὑπὸ τῶν Εἰπιγονω;» ἀκροθίνιον ἀνετέθη 

Μαντὼ ἣ Τειρεσίου θυγάτηρ εἰς Δελφοὺς πεμφθεῖσα, καὶ 
Ν Ν 3 ’ 3 ΄ , ε ’ὔ 

κατὰ χρησμὸν ᾿Απόλλωνος ἐξερχομένη περιέπεσε “Ρακίῳ 
ζ. , {γ] ᾽ὔ Ν ΄ , Ὁ). σὺ 

τῷ Λέβητος υἱῷ Μυκηναίῳ τὸ γένοςς καὶ γημαμένη αὐτῷ 

τοῦτο γὰρ περιεῖχε τὸ λόγιον, γαμεῖσθαι ᾧ ἂν συναντήσῃ: 
ἐλθοῦσα εἰς Κολοφῶνα καὶ ἐκεῖ δυσθυμήσασα ἐδάκρυσε διὰ 
τὴν τῆς πατρίδος πόρθησιν. 

[ογίαϑϑβα εχ ΕΡΙΡΌΠΙΒ Βα ρϑι ΑὙΙΒίορἤδη 65 εἴ 4085 ροϑί 

ἴτ. 1 οἰΐϊαΐ νΕΓΒ18 : 

Ρας.1282 ΠΑ. Λ. ὡς οἱ μὲν δαίνυντο βοῶν κρέα καὐχένας 
ἵππων 

ἔκλυον ἱδρώοντας ἐπεὶ πολέμου ἐκόρεσθεν. 

1286 θωρήσσοντ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτα πεπαυμένοι ΤΡΥ. 

ἄσμενοι οἶμαι. 
᾽ 

ΠΑ. ΔΛ. πύργων ὃ ἐξεχέοντο βοὴ δ᾽ ἄσβεστος 
ὀρώρει. 

Ὧἀθ αχυιβ ἰδοαεῖί αυϊάθτη βοῃο]]αβία, 5ε4 ἰἄθτ (ΟΥ ΑΓ, 15 

ΘΙΙΟΟΙ 18. 1282, 1283 8Δ6Π|ρεὶ (1Ο7, 108) υἱ 1282 Ηδβῖοαο 

Δα βοσίθαί, ἰθοίο ἰδιηθη δεῖπνον ἔπειθ᾽ εἵλοντο ἴῃ 1ΠΙ[1Ο. 

ΟΥ̓ΡΕΙΑ 

72: 1} 0 72 

Ἡδτοάοι 11. 11 ν. {τ νϊ, ΑἸΠθηδοὶ 35 ΟἍ, 234 Β, 682 (Ὁ 

ν. ἴττ. ἱν, νἱ, χ, Ο]ειηθηῖβ ΑἸδθχ. Ῥγοίυ. 11. 20. δὶ ν. ἔτ. ν, ΘΙΓΟΙΏ. 

2: Το. τὸὺν. [ἢ ΧΧῚ ΒΑΙΞΆΠΙΔΘ ἵν. 2. ἡ ν-: [{- ΣΙΝ Σ. 20. 1 

ἴτ: ΧΙΣ, 20: Α ν- {Π ΊΧΙ, 231. δ΄ν. ἵτ. ΧΙ: 

Αδ]δηυβ Ὗαγ. Ηἰβί. ἰχ. τῷ λέγεται δὲ κἀκεῖνο πρὸς 
τούτοις, ὅτι ἄρα ἀπορῶν ἰὁ “Ομηρος]) ἐκδοῦναι τὴν θυγατέρα 
ἔδωκεν αὐτῇ προῖκα ἔχειν τὰ ἔπη τὰ Κύπρια' καὶ ὁμολογεῖ 

τοῦτο Πίνδαρος (τ. 265). 
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ΟΥ̓ΡΕΙΑ 

. ᾽ 

Ατίβίοίεϊεβ Ῥοεῖ, 6. 23. 1459 Α 30 οἱ δ᾽ ἄλλοι [56. ρΥδείετ 
Ηοτηδσιμη] περὶ ἕνα ποιοῦσι καὶ περὶ ἕνα χρόνον, οἷον ὁ τὰ 

Κύπρια ποιήσας καὶ τὴν μικρὰν ᾿Ιλιάδα. τοιγαροῦν ἐκ μὲν 
ἽΧλ ὃ Ἂν δ ’ὔ ’ὔ δί - ε 7 ιᾶδος καὶ υσσείας μία τραγῳδία ποιεῖται ἑκατέρας 
ἢ δύο μόναι, ἐκ δὲ Κυπρίων πολλαί. 

Ταιοῖα5 ΓΤ ΑΓΓΠ8 668 αἴ νά. ἴῃ οοά. Μαβ. ΒΒ. δαά. βρι τ 8. 

Οταηηεσ. Δη. Οχ. ἰν. 315-28 ἕκτον κρίσις ποιημάτων, πολλὰ 
Ν ’ 5 ς ,ὔ Ν. Ν ΝΕ 7 

γὰρ νοθευόμενὰ ἐστιν---ὁμοίως τὰ Κυπριακὰ καὶ ὁ Μαργίτης. 

ΕΌΠΟΙ Ἰετα. ΑἸΟΣ- ῬτΟΙΓΟΡΙ: 26 ῬοΙέ ἰχ- 785 ΜΠΟΠΟ 

Κύπρια ποιήματά εἰσι τὰ τοῦ κύκλου' περιέχει δὲ ἁρπαγὴν 
« , ες Ν ἊΝ ΕΝ ὅν 2) Ὁ [ 2 “ 
Βλένης" ὃ δὲ ποιητὴς αὑτῶν ἄδηλος" εἷς γὰρ ἐστι τῶν 

“ Χ ἊΣ “ Ν ε Ν ᾽ὔ (ΩΣ 

κυκλικῶν. κυκλικοὶ δὲ καλοῦνται ποιηταὶ οἱ τὰ κύκλῳ τῆς 
3 ἷὰ δ Ν - Ὁ ἊΝ ὔ 9 ΔΒ δὶ - Ἰλιάδος ἢ τὰ πρῶτα ἢ τὰ μεταγενέστερα ἐξ αὐτῶν τῶν 

Ὁμηρικῶν συγγράψαντες. ϑυϊάαβ ἰῃ Ὅμηρος 29 γήμας δ᾽ 
ἐν Χίῳ ᾿Αρησιφόνην τὴν Τνώτορος υἱοῦ Κυμαίου θυγατέρα 
ἔσχεν υἱεῖς δύο καὶ θυγατέρα, ἣν ἔγημεν Στασῖνος ὁ 

Κύπριος. 57 ἀναφέρεται δ᾽ εἰς αὐτὸν καὶ ἄλλα τινὰ 
4 ζ Ὁ“ ’, ποιήματα . .- - κύκλος, ὕμνοι, Κύπρια. 

ἜΖεῖΖε5 (Π1]. χη]. 650 

Σερίφων καὶ Θεόλαος υἱοὶ δὲ τοῦ ᾿Ομήρου, 

θυγάτηρ ᾿Αρσιφόνη δέ, ἣν ἔγημε Στασῖνος, 
Στασῖνος ὁ τὰ Κύπρια συγγράμματα ποιήσας 
ε ε ΄ , ς ,ὔ 7, 
ἅπερ οἱ πλείους λέγουσιν Ὁμήρου πεφυκέναι, 

εἰς προῖκα δὲ σὺν χρήμασι δοθῆναι τῷ Στασίνῳ 5 ρ χρήμ ἤναι τῷ Στασίνῳ. 

1. 50}0]]. Α, ιηά. ὅτ, πλῖπη. ἰπ Α αὶ Διὸς βουλὴν] οἱ μὲ 

τὴν εἱμαρμένην ἀπέδοσαν, ἄλλοι δὲ ἐξεδέξαντο δρῦν ἱερὰν 
Ν “ Ν 2 ,ὔὕ » “ ,ὔ ε μαντικὴν τοῦ Διὸς ἐν Δωδωναίῳ ὄρει τῆς Θεοπρωτίας, ὡς 

αὐτὸς “Ὅμηρος λέγει ἐν Ὀδυσσείᾳ . .. [ξ 321]. ἄλλοι 

δ᾽ ἀπὸ ἱστορίας τινὸς εἶπον εἰρηκέναι τὸν “Ὅμηρον. φασὶ 
Ν Ἂν “ [, ε 3 3) » ’ἤ 

γὰρ τὴν γῆν βαρουμένην ὑπ ἀνθρώπων πολυπληθίας, μη- 

δεμιᾶς ἀνθρώπων οὔσης εὐσεβείας, αἰτῆσαι τὸν Δία κουφι- 

σθῆναι τοῦ ἄχθους" τὸν δὲ Δία πρῶτον μὲν εὐθὺς ποιῆσαι 
Θηβαικὸν πόλεμον, δι’ οὗ πολλοὺς πάνυ ἀπώλεσεν" ὕστερον 
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’ , δὲ πάλιν συμβούλῳ τῷ Μώμῳ χρησάμενος, ἣν Διὸς βουλὴν 

Ὅμηρός φησιν, ἐπειδὴ οἷός τε ἣν κεραυνοῖς ἢ κατακλυσμοῖς 

πάντας διαφθείρειν. ὅπερ τοῦ Μώμου κωλύσαντος, ὑποθε- 
’ Ν 2 “-“ Ἂν ἐ Ψ, Χ ΄ 

μένου δὲ αὑτῷ τὴν Θέτιδος θνητογαμίαν καὶ θυγατέρος 

καλῆς γένναν, ἐξ ὧν ἀμφοτέρων πόλεμος “ἕλλησι τε καὶ 
“ 2 [ 3) ᾿] “᾿ ’ὔ 7 “ ἊΣ 

βαρβαροις ἐγένετο, ἀφ οὐ χρόνου συνέβη κουφισθῆναι τὴν 
“ “-“ 2 μ ε ΝΑ ΤᾺ « ,ὔ Ὡς ’ὔ 

γῆν, πολλῶν ἀναιρεθέντων. ἢ δὲ ἱστορία παρὰ Στασίνῳ 
7 . “ Ν » ’ 9 ’, “ 

(ταρσίνω Νἱπά. 61) τῷ τὰ Κύπρια πεποιηκότι, εἰπόντι οὕτως 

ἣν ὅτε μυρία φῦλα κατὰ χθόνα πλαζόμεν᾽ ἀνδρῶν 
ποτ΄ βαθυσπερμοῦ, πλότος, αἴη":- 
Ζεὺς δὲ ἰδὼν ἐλέησε καὶ ἐν πυκιναῖς πραπίδεσσι 

Ψ, ’’ 5 ’ Ω͂ “-“ 

σύνθετο κουφίσαι ἀνθρώπων παμβώτορα γαῖαν, 
ε ’ὔ , ΄ “ 3 “ 

ῥιπίσσας πολέμου μεγαλὴην ἐριν ἰλιακοῖο, 5 
Ψ ’ , ἣ ε ΡΟ ΩΣ ΟΝ ’ 
ὄφρα κενώσειεν θανάτου βαρος" οἱ δ᾽ ἐνὶ Τροίῃ 
.“ ὔ Ν ἍΓῸ Ἧ ’ὔ 

ἥρωες κτείνοντο' Διὸς ὃ ἐτελείετο βουλῆη. 

11. νο]]. Ηδγοι]. 00]]. 411. νἱϊϊ. τορ [ὃ δὲ τ]ὰ Κύπίρια 
΄ “ , ἣν, 2 ΄“- Ν Ι 

ποιήσας ἽἭΠἠραι χαρ[ιζουμένη]ν φεύγειν αὐϊτοῦ τὸν γάμον, 

Δίία δὲ ὀμ]όσαι χολωἰθέντ]α διότι θνηϊτῶι συ]νοικίσει. καἰὶ 
ΤΩ Ν “Ὁ 

παρ ΗΪσιόδωι (τ. 80) δὲ κεῖται τ]ὸ παραπλήσιον. 

αἴας εἰ ἰζεηδίειη ἤΠ6γ77165 Χχχν. 73 54., 60]]. ΔΡο]]οάοτγ. 11]. 
168 54., ΑΡΟ]]. ἐποά. ἱν. 790 56. 

1Π|. 50Π0]. Α εἰ πηΐμη. ἴῃ Π 140 προκατεσκεύακε μόνον 
3 “ Ν 7, ,ὔ Ν Ν Ἅὦ ἊΝ 9 μ Ν 

αὐτῷ τὸ δόρυ σῴζεσθαι διὰ τὸ ξύλα μὴ ἐργάζεσθαι τὸν 
ἰ Ν Ν Ν ’ Ἥφαιστον. κατὰ γὰρ τὸν Πηλέως καὶ Θέτιδος γάμον οἱ 

Ι. (ἢ, εἰ 5εῇοὶ. Ἐπτ. Οτεβέ. τό4τ1τ ἱστορεῖται ὅτι ἣ γῆ βαρυνομένη τῷ 
πλήθει τῶν ἀνθρώπων ἠξίωσε τὸν Δία ἐλαφρῦναι αὐτῆς τὸ βάρος : 51π|. 
56Πο]. οεοἄ. Βαγοος. τό2 ἴπ Α 5 (Αηπ. Οὐχ. ἰν. 4095) Ι πλαζόμενα 
ςοαά. σοτγ. ΒΑγη65 : λανήμενα πλαζόμενα ]. Νῖς. Γιοεη515 ἴπ ἀταΐεγιὶ 
7ιαρηρας οἷν ἔαχ “γέμει 1 τδογαίίενε Ἐταποοίογε. τόοβ νὶ. 401, 56. 
Ε βίοββθα. σοάϊοῖὶβ δ]σϊπ5 πλαζόμενα (55. λανήμενα) 2 ἐκπάγλως 
Θομπειάσδννίη, ἐβάρυνε Βοϊδθδοπαάε ἴῃ ἰδοιηδ βαρυστέρνου οοάά. : 
βαθυ- 55}0]]. τηϊη. εα. 1517 3 ἄλγησε Ν[πά. δ: 4 κουφίσαι 
παμβώτορα γαίης νων Α: παμβότειραν γαίην ἀνθρώπων Μπά. 61 
5. ῥιπίσαι τε Α : ῥιπίσαι Ν᾽πά. ὅτ (οπη. πολέμου) ἰλιακοῦ Νιπά. 61 
6 θανάτῳ 55}0]]. πιϊη. οἱ δὲ ἐν τροίᾳ Ψιπά. ὅτ ΒΟ ΠΟΙ πὶ σΟα]ς]5 
γιπά. ὅτ ργοξμε 8. πὶ σεπβαγα ορεγὶβ Πα θηίζΖεγαηὶ “4 ἐζοορρεθιγ16 1.116γα- 
ἐιγ- Ζοιέμεηρ, Η1 4116 τι. 1 ΕἸ ΡΖὶρ, 1840, Ρ. 516. 

1Π1.. 2 αὐτὸ οσοἄά. εἴη. (οβρεί 3 γὰρ οπΊ. 5Ξ6Π0]]. πηϊη. 
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Ἁ ,ὔ 3 Ν ’ ΟΕ) 3 ’ὔ 2. ’ ἴα 

θεοὶ συναχθέντες εἰς τὸ Πήλιον ἐπ᾽ εὐωχίᾳ ἐκόμιζον Πηλεῖ 
΄“ 5) “- 

δῶρα, Χείρων δὲ μελίαν εὐθαλῆ τεμὼν εἰς δόρυ παρέσχεν. 
"“» ἢ 

φασὶ μὲν ᾿Αθηνᾶν ξέσαι αὐτό, “Πφαιστον δὲ κατασκευάσαι. 

τούτῳ δὲ τῷ δόρατι καὶ Πηλεὺς ἐν ταῖς μάχαις ἠρίστευσε » δὲ τῷ δόρ η μάχαις ἦρ 
Ν Ν “ 3 ᾽’ {8 0 ’ὔ Ν “ Ν ΄ὔ 

καὶ μετὰ ταῦτα ᾿Αχιλλεύς. ἢ ἱστορία παρὰ τῷ τὰ Κύπρια 

ποιήσαντι. 

Εν. 6 ἐχϊόγο 27γ1ριο 

Αἰῆεη. 682 Ὁ ἀνθῶν δὲ στεφανωτικῶν μέμνηται ὁ μὲν 
Ἂς ’ὔ » Ν. « 7ὔ Ὁ - 

τὰ Κύπρια ἔπη πεποιηκὼς Ἡγησίας ἢ Στασῖνος" Δημοδάμας 
“δ “- ι “ 

γὰρ ὁ ̓ Αλικαρνασσεὺς ἢ Μιλήσιος ἐν τῷ περὶ Αλικαρνασσοῦ 

(Ε,, Η. 6. 11.444) Κύπρια ᾿Αλικαρνασσέως δὲ αὐτὰ εἶναί φησι 
3. “ “- 7 

ποιήματα" λέγει δ᾽ οὖν ὅστις ἐστὶν ὁ ποιήσας αὐτὰ ἐν τῷ α 

οὑτωσί: 

εἵματα μὲν χροὶ ἕστο τά οἱ Χάριτές τε καὶ Ὧραι 
᾽ὔ ΝΣ 2 ᾿:᾿ 3 “Ἂ ποίησαν καὶ ἔβαψαν ἐν ἄνθεσιν εἰαρινοῖσι, 

οἷα φοροῦσ᾽ ἴΩραι, ἔν τε κρόκῳ ἔν θ᾽ ὑακίνθῳ ρας [κοι ᾿ 
ἔν τε ἴῳ θαλέθοντι ῥόδου τ᾽ ἐνὶ ἄνθεϊ καλῷ 
ες ) , " ὙΝ5 7 ΩΣ 
ηδέι νεκταρέῳ, ἐν τ ἀμβροσίαις καλύκεσσι 5 
3) Ἧ , 
ἄνθεσι ναρκίσσου καλλιρρόου" 

δ᾽ οἷ᾽ ᾿Αφροδίτη 

ὥραις παντοίαις τεθυωμένα εἵματα ἕστο. 

Ν. ρεγρὶξ Αἰ βεπδθὰβ 682 "αὶ οὗτος ὃ ποιητὴς καὶ τὴν τῶν 
, “ ΦΟΝΝ ΄, 3.ϑ»Ν 5 ,ὔ 

στεφάνων χρῆσιν εἰδὼς φαίνεται δι ὧν λέγει 

ἣ δὲ σὺν ἀμφιπόλοισι φιλομειδὴς ᾿Αφροδίτη. .. 
ἡ ’ 3. ΄ Μ ,ὔ 

πλεξάμεναι στεφάνους εὐώδεας, ἄνθεα γαίης, 

ἂν κεφαλαῖσιν ἔθεντο θεαὶ λιπαροκρήδεμνοι, 

111. 6 μὲν] δὲ 56 Π0]]. πιῖπ. ᾿Αθηνᾶν μὲν 55Π0]]. πλ11. ἡ ἀρίστευε 
56Π0]]. πηϊη. 9 πεποιηκότι 55Π0]}]. πηϊη, 

ΙΝ. ᾿πρυρηανῖε Πεπιοάδπηαϑ εο5 4 ε Ουρτίογιπιὶ ἐϊξ]ο ρΡοεΐδιη 
σοι ρτοΡαθαηΐ Ουργίιπ, νεϊαξ ε ΝΑῸΡδοί! 15 σαγιηπιριι5 ΝΑΙρδο πὶ 411] 
(Ρδιι5. χ. 38. 11). Κυπρία πίε “Αλ. 5ογρϑιί Ηβοκεῦ : δά βεηβιπι 411146 ΠῈ 
μὲν Ροδὲ Κύπρια ΞΡΡΙΕΑ5 1 ἱμάτια ςοἄ. ετη. (Δπίεγ χροιᾶς 
τότε οἱ εοά. εἴη. Μείπεκε 6 ἄνθεσι εἰ καλλιρρόου ἀπ ϊα : καὶ λειρίου 
Μεῖπεκε ἡ δ᾽ οια ςοά. : τοῖ᾿ Μεΐπεκε : δ᾽ Οδβϑαιθοθμ ἴδς. 5ἰδί. 
ΚόςΠΙν 

Ν. Ἰασιπδηη ροβέ ν. τ ροβ. Μεϊπεῖε 
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Νύμφαι καὶ Χάριτες, ἅμα δὲ χρυσῆ ᾿Αφροδίτη, 

καλὸν ἀείδουσαι κατ᾽ ὄρος πολυπιδάκου ἤ]δης. 5 

ΝΙ. ΟἸΙεπιθηβ Αἰεχ. Ῥσοίγερί. 11. 30. 5ὶ ΘΗ ]!}1}ὴ προσίτω 
ἊΝ δὰ τ Ν Ν ’ ’ 

δὲ καὶ ὁ τὰ Κυπριακὰ ποιήματα γράψας 
Κάστωρ μὲν θνητός, θανάτου δέ οἱ αἶσα πέπρωται, 

αὐτὰρ ὅ γ᾽ ἀθάνατος Πολυδεύκης, ὄζος ΓΑρηος. 

ΥΠ1. Αἰἴῃεη. 334 Β οὐ λανθάνει δέ με. .. καὶ ὅτι ὁ τὰ 
3 3 “Ὁ “᾿ “Ὁ Κύπρια ποιήσας ἔπη, εἴτε Κύπριός τις ἐστιν ἢ Στασῖνος ἢ 

ὅστις δήποτε χαίρει ὀνομαζόμενος, τὴν Νέμεσιν ποιεῖ διωκο- 
7 ε Ν Ων δ 93 9 Ν , Ν Μ᾿ 

μένην ὑπὸ Διὸς καὶ εἰς ἰχθὺν μεταμορφουμένην διὰ τούτων" 
Ν Ἂς ἐᾷ ’ ε , , “ “- 

τοὺς δὲ μέτα τριτάτην Βιλένην τέκε θαῦμα βροτοῖσι ..-. 
΄ ᾽ὔ , ’ “ 

τὴν ποτε καλλίκομος Νέμεσις φιλότητι μιγεῖσα 

Ζηνὶ θεῶν βασιλῆϊ τέκε κρατερῆς ὑπ᾽ ἀνάγκης" 
φεῦγε γάρ, οὐδ᾽ ἔθελεν μιχθήμεναι ἐν φιλότητι 

Ν ἊΝ ’ὔ 3 μ᾿ Ν , ᾿Ὶ “- Ξ 

πατρὶ Διὶ Κρονίωνι" ἐτείρετο γὰρ φρένας αἰδοῖ : 
Ν , Ἂς “ Ν ΝΡ ὔ , Ὁ“ 

καὶ νεμέσει" κατὰ γῆν δὲ καὶ ἀτρύγετον μέλαν ὕδωρ 

φεῦγε, Ζεὺς δ᾽ ἐδίωκε: λαβεῖν δ᾽ ἐλιλαίετο θυμῷ" 

ἄλλοτε μὲν κατὰ κῦμα πολυφλοίσβοιο θαλάσσης 
- 2... 3 7 ’ δ 5 [2 ἰχθύϊ εἰδομένη πόντον πολὺν ἐξορόθυνεν, 
5" ΡΣ ΟΡ ΩΣ) Ν ἈΝ Ν ᾽ὔ ζ 

ἄλλοτ᾽ ἂν ὠκεανὸν ποταμὸν καὶ πείρατα γαίης, Ιο 
᾽ 

ἄλλοτ᾽ ἀν᾽ ἤπειρον πολυβώλακα' γίγνετο ὃ αἰεὶ 
θηρί᾽, ὅσ᾽ ἤπειρος αἰνὰ τρέφει, ὄφρα φύγοι νιν. 

ΨΙΠ. Ῥαιβ. 1]. τό. 1 πλησίον δὲ ἹΙλαείρας καὶ Φοίβης 
2 Ν [ , ς Ν ἐκ Ν “ Ν ’ ,ὕ 
ἐστὶν ἱερόν: ὁ δὲ ποιήσας τὰ ἔπη τὰ Κύπρια θυγατέρας 

αὐτὰς ᾿Απόλλωνός φησιν εἶναι. 
. .- ᾿ 

οἵ, Βίβρῃ. ἴῃ Ατὶ Ἐπεί, 11. 23 (Ρ. 3ο6 406) Τυνδάρεως καὶ 
3 

Αφαρεὺς καὶ Λεύκιππος ἀδελφοί. ὁ δὲ Λεύκιππος εἶχε 
θυγατέρας δύο, Φοίβην καὶ Ἱλάειραν, ἃς οἱ Διόσκουροι 
Υ̓͂ “ ἔτι παρθένους οὔσας ἐξήρπασαν" εἰ γοῦν μὴ οἱ Τυνδαρίδαι 

πρῶτοι περὶ τὰς ἐξαδέλφας αὐτῶν ἐμάνησαν οὐδ᾽ ἂν 
2 7 Ν ΝΣ ΦΠ σι ΕῚ ’, Φ 2 “Ὁ Αλέξανδρος περὶ τὴν αὐτῶν ἀδελφήν. οὕτως ἐν τῷ 

ΝΙ]. τ᾿ τοῖς ςοά. επ|. ΜΝ εῖπεκα. ἰδοιπαπηὶ σίαὶ. Δ ε] οκοσ 
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γάμμα (35. Δα ΠΙΔαϊ5 Γ) τὸ λεξικὸν τὸ Ὁμηρικὸν λέγει, 
εἰ καὶ ὁ Λυκόφρων (546 544.) ἄλλως λέγει περί τε τούτων 

καὶ περὶ τῶν τοῦ ᾿Αφαρέως υἱῶν Ἴδα καὶ Λυγκέως. 
οἵ. Θ6Π0]]. ἴῃ Τ' 243. 

ΙΧ. ὅ.}ο]. Ἐπ᾿. Απάγ. 898 Λυσίμαχος (τ΄. 18 Ε΄ Η. 6. 
1]. 340) καὶ ἄλλοι τινὲς ἱστοροῦσιν γενέσθαι ἐξ “Ἑλένης 

καὶ Νικόστρατον. ὁ δὲ τὰς Κυπριακὰς ἱστορίας συντάξας 
Πλεισθένην φησί, μεθ᾽ οὗ εἰς Κύπρον ἀφῖχθαι καὶ τὸν 

ἐξ αὐτῆς τεχθέντα ᾿Αλεξάνδρῳ Αγανον. 

Χ. 50}0]]1. Α τηΐπη. δά Γ᾿ 242 Ἑλένη ἁρπασθεῖσα 

ὑπὸ ᾿Αλεξάνδρου ἀγνοοῦσα τὸ συμβεβηκὸς μεταξὺ τοῖς 

ἀδελφοῖς Διοσκούροις κακόν, ὑπολαμβάνει δι’ αἰσχύνης 

αὐτῆς μὴ πεπορεῦσθαι τούτους εἰς Ἴλιον, ἐπειδὴ προτέρως 
ὑπὸ Θησέως ἡρπάσθη, καθὼς προείρηται: διὰ γὰρ τὴν τότε 

“ ς Ἂς ΚΝ ’, 3 - ἴω δ 

γενομένην ἁρπαγὴν ᾿Αφιδνα πόλις Αττικῆς πορθεῖται, καὶ 
ἊἍ Ι᾿ ἰς ΚἈΚ Ὸ δ] , “ ’ ΄ Ν 

τιτρώσκεται Κάστωρ ὑπὸ Αφίδνου τοῦ τότε βασιλέως κατὰ 

τὸν δεξιὸν μηρόν. οἱ δὲ Διόσκουροι Θησέως μὴ τυχόντες 
λαφυραγωγοῦσι τὰς ᾿Αθήνας (ἀφίδνας 50}. τηϊη.). ἡ ἱστορία 

παρὰ τοῖς Πολεμωνίοις (τ. το Ε΄, Η. 6. 1. 118) ἢ τοῖς 
Μ . “ ΔΕ ΣΝ Ν ’ ΕΠ “ 

[ἤτοι 5.ἢ. τηϊπη.] κυκλικοῖς, καὶ ἀπὸ μέρους παρὰ ᾿Αλκμᾶνι 

τῷ λυρικῷ (ἄεεβὲ δρυά Ρ.1,. α. 1}. 
ἢ ἱστορία παρὰ κυκλικοῖς 5014 Παρεῖ σοἄ. Τ,εἰἀεη515 οβ5. 64 ἰδϑίε 

ας Καηδϑεσῖο, τελαμωνίοις ῬΓῸ πολεμωνίοις οσοἄ. Ναί. 915. διοΐογα 
Βαιτηεϊβίεσγο ῬΗ1]ο]. χὶ. 1856, τ68. 

ΧΙ. 50}0]. ΡΙη4. Νειη. χ. 114 ὁ μὲν ᾿Αρίσταρχος ἀξιοῖ 
Ὁ ») ’΄ ΤΣ “- ᾽ὔ 7 

γράφειν ἥμενον, ἀκολούθως τῇ ἐν τοῖς Κυπρίοις λεγομένῃ 
Ἔ 7 ε Ν Ν ’ ΝΝ ἣν 7ὔ ἱστορίᾳ. ὃ γὰρ τὰ Κύπρια συγγράψας φησὶ τὸν Κάστορα 
9 3 δ [4 3 ζω ΘΝ , ὯΝ Ν Ὁ ΔΝ 

ἐν τῇ δρυὶ κρυφθέντα ὀφθῆναι ὑπὸ Λυγκέως" τῇ δὲ αὐτῇ 
(ΩΣ Ν 3 . 499 

γραφῇ καὶ ᾿Απολλόδωρος (ΒΙ0]. 111. 136) κατηκολούθησε. 
Ἂ “ ᾽ὔ 3 ,ὔ {τ το ΘΟ ΟΣ Ν ’ “ πρὸς οὗς τ} Δίδυμος ἀμφοτέρων ὑπο τῇ δρυὶ λοχώντων τοῦ 

Κάστορος καὶ τοῦ Πολυδεύκους μόνον ὁ Λυγκεὺς τὸν Κά- 

στορα εἶδε. μηποτε οὖν δεῖ φησὶν ἀναγινώσκειν τὴ» 

παραλήγουσαν συλλαβὴν ὀξυτόνως ἡμένος ἢ διὰ τοῦ ὥς 
ἡμένως, ἵνα κατ᾽ ἀμφοῖν ἀκούηται. ὃ δὲ Λυγκεὺς δρυὸς ἐν 
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στελέχει ἡμένος ἀντὶ τοῦ ἡμένους δηλονότι τοὺς Διοσκούρους, 

ὡς ἀελλόπος καὶ τρίπος, οὐχ ἕδος ἐστι γεραιέ, ἀντὶ τοῦ 

οὐχ ἕδους (Λ 648). παρατίθενται δὲ καὶ τὸν τὰ Κύπρια 
γράψαντα οὕτω λέγοντα" 

αἶψα δὲ Λυγκεὺς 
Ταὔγετον προσέβαινε ποσὶν ταχέεσσι πεποιθώς. 
3 ’ 2... 5 Ν , “ ε! ἀκρότατον ὃ ἀναβὰς διεδέρκετο νῆσον ἅπασαν 

Τανταλίδου Πέλοπος, τάχα δ᾽ εἴσιδε κύδιμος ἥρως 

δεινοῖς ὀφθαλμοῖσιν ἔσω δρυὸς ἄμφω κοίλης 5 
Κάἀστορά θ᾽ ἱππόδαμον καὶ ἀεθλοφόρον ΠΙΠολυδεύκεα" 

γ 909 Υ̓ ἊΝ γύξε, δὲ ἀρ ἄγχι στὰς. .- 

ΧΙ]. Ἡετοά, 1]. 117 κατὰ ταῦτα δὲ τὰ ἔπεα καὶ τοῦτο 

τὸ χωρίον [Ζ 280 544. ὃ 227 8544. 351 564.] οὐκ ἥκιστα ἀλλὰ 
οι δ « 2 

μάλιστα δηλοῖ ὅτι οὐκ Ομήρου τὰ Κύπρια ἔπεά ἐστι ἀλλ 
" ,ὔ 2 Ν ἊΝ “- ’ὕ Ψ ε ἄλλου τινός. ἐν μὲν γὰρ τοῖσι Κυπρίοισι εἴρηται ὡς 

τριταῖος ἐκ Σπάρτης ᾿Αλέξανδρος ἀπίκετο ἐς τὸ Ἴλιον ἄγων 

Ἑλένην, εὐαέι τε πνεύ ἱ αἱ θαλάσση λείη: ἣν, ματι χρησάμενος κ ἄσσῃ λείῃ 
ἐν δὲ Ἰλιάδι [Ζ 1].ς.] λέγει ὡς ἐπλάζετο ἄγων αὐτήν. νὶάς 

Επδί. 643. 1--. 

ΧΙΠ ΑΕ 53 5 Ὁ 
3᾿' , Ν , 3} οἶνόν τοι Μενέλαε θεοὶ ποίησαν ἄριστον 

θνητοῖς ἀνθρώποισιν ἀποσκεδάσαι μελεδῶνας 
ε ἴω, ᾽ὔ “ ’, ’ “ “δ » 

ὁ τῶν Κυπρίων τοῦτό φησι ποιητής, ὅστις ἂν εἴη. οδάοτη 

Θυϊάα5 ἴῃ Οἶἷνος (ὁ δὲ Κύπριός φησι ποιητής), Επβι. 

1623. 44. ὙπΠεορηὶβ. 883 τοῦ πίνων ἀπὸ μὲν χαλεπὰς 

σκεδάσεις μελεδῶνας. 

ΧΙΝ. Ῥαι5. χ. 26. 4 τοῦ δὲ ᾿Αχιλλέως τῷ παιδὶ “Ὅμηρος 

ΧΙ. νν. τ-6 δ}. εἰ ΤΖείζεβ 'ἰπ Τυοορῆγ. στι (τὴν δ᾽ ἱστορίαν τῶν 
Διοσκούρων καὶ Στασῖνος ὃ τὰ Κύπρια πεποιηκὼς γράφει), ΟὨ]]Πδ4. 
11. 7τι 4 ὄμβριμος Ῥτο κύδιμος ΤΖείΖ. (Η]]. 5 δεινοῖς ΟτἸη. 560]. 
ΡΙπά. (εἰν εἀ. 55 }0}1. Ἐοπίδπα 1515) ἡ νύξε δ᾽ ἄρ᾽ οπι. ΤΖείΖαβ. 
ἄγχι στὰς εχ ἀγχίστωρ, ηοά ῥζῖο νιϊραίο ὅ κάστωρ ἱπ 50Πο]ῖο αιοά 
Ἰπβεαιίαγ ἀδὲ εα. Βοπιαπα, ἤεγπα. εἶ εἰ ῬΗΠῸΟοάεπι.. ἀε ρῥἱεῖ. ςο]. 
84 Ο καστο]ρα δ)ε ὑπο ειδα του ] αφαρἼεω κατηκίοντισθαι γεγραῖ φεν - ..- 
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Ν ’ὔ » 3 ς ’ ε ’, “- ’, 
μὲν Νεοπτόλεμον ὄνομα ἐν ἁπάσῃ οἱ τίθεται τῇ ποιήσει" 

Ἂ Ν “. “ 

τὰ δὲ Κύπρια ἔπη φησὶν .. .. ὑπὸ Φοίνικος αὐτῷ τεθῆναι, 
3 “- 3 ὅτι ᾿Αχιλλεὺς ἡλικίᾳ ἔτι νέος πολεμεῖν ἤρξατο. 

ΧΟ. 5.}0]. Τιϑαγ. ἴῃ Θορῇῃ. ΕἸ. 157 ἢ Ὁμήρῳ ἀκολουθεῖ 
εἰρηκότι τὰς τρεῖς θυγατέρας τοῦ ᾿Αγαμέμνονος, ἢ ὡς ὁ τὰ 

Κύπρια δ΄ φησίν, ᾿Ιφιγένειαν καὶ ᾿Ιφιάνασσαν. 

εἰρηκότι ζὴν 1 αυΓ. 2725 | τρεῖς τὰς 1,Ἀ5ΟΔΓΙ5 | δ΄] διαφόρους ΡΕΓΡΕΓΔΠῚ 
ΕἸΠΊ516ν : ἐγεβ ΗΠ ουπεγιβ, σιδίξιοῦ ἢ]185 ΑΙ ΠΕ ΠΊ ΠΟΙ ἱπιρπΐαΐ 5.8 51Π115, 
5ΒοΠςεἰ εἰ ΙΡΠΙρεπίδπ εἰ Ρἢ ΙΔ Π8558Π). 

ΧΝῚ. δὲς δαῤνγἕς Ογεος ἐμ Ζιδέρ ατε 7, οπῦγε, Ῥατὶβ 1866, 

ΡΑΡγτὰβ 1]. οο]. ττ. ν. 27 εἰ ᾿Αγαμέμνων οὕτως ἔφασκεν 

οὐκ ἐφάμην ᾿Αχιλῆι χολωσέμεν ἄλκιμον ἦτορ 

ὧδε μάλ᾽ ἐκπάγλως, ἐπειὴ μάλα μοι φίλος ἣεν (ηην ΡΔ8Ρ.) 

ἀξίωμα ἐστίν. 

ΟΥΡΓΙ5. νεῦϑαβ δἰίγι θαι Τιεἰγοππε (7ομγηαὶ οαὁ5 ϑαναρίβ, 1858, 
Ρ. 322), [ογίαϑβε γεεΐε, οριιβ γπείογισιτῃ Οῆγνϑιρρο Βεῦρκ. 

ΧΥΙΙ. Ῥαυβ. ἰν. 2. 7 ΔΛυγκέως μὲν δὴ παῖδα οὐκ ἴσμεν 

γενόμενον, δα δὲ Κλεοπάτραν θυγατέρα ἐκ Μαρπήσσης ἣ 
Μελεάγρῳ συνῴκησεν. ὁ δὲ τὰ ἔπη ποιήσας τὰ Κύπρια 

Πρωτεσιλάου φησίν, ὃς ὅτε κατὰ τὴν Τρῳάδα ἔσχον 

Ἕλληνες ἀποβῆναι πρῶτος ἐτόλμησε, ΠΙρωτεσιλάου τούτου 
Ν “- 7 Ν ἈΠ 5Ὲ ͵ ΝΝ 7 

τὴν γυναῖκα [Ἰολυδωώραν μὲν τὸ ὄνομα, θυγατέρα δὲ Μελεάγρου 

φησὶν εἶναι τοῦ Οἰνέως. 

ΧΟ]. 5080]. Τ 'ῃ Π 5ὴ πόλιν εὐτείχεα πέρσας ἈΦἢ11165 

ὑπ Βτίβει4α οδρὶι] τὴν Πήδασον οἱ τῶν Κυπρίων ποιηταί, 
αὐτὸς δὲ Λυρνησσόν (Β 6ρ9ο). 

ΧΙΧ. Ἐπί. 119. 4 ἰῃ Α 366 ἱστοροῦσι δέ τινες ὅτι ἐκ 

τῶν Ὑποπλακίων Θηβῶν ἡ Χρυσηὶς ἐλήφθη, οὔτε καταφυ- 
“ 5) “-“ ΛῈΣ 5, ΦΙΠῸΝ γι 3 7 5 “ ε ε 

γοῦσα ἐκεῖ, οὔτ᾽ ἐπι θυσίαν Αρτέμιδος ἐλθοῦσα, ὡς ὃ 

τὰ Κύπρια γράψας ἔφη, ἀλλὰ πολῖτις ἦτοι συμπολῖτις 
᾿Ανδρομάχης οὖσα. τηᾶς ΟΥρτίοτιπη ΠοπῈεη βίῃ ]5 

ἰταχοτῖξ ἱσποίσση. 560}0]. Α τηΐπη. ἴῃ ν. ἔνιοι δέ φασιν ὅτι 
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καὶ ἡ Χρυσηὶς ἐκ Θηβῶν ἐλήφθη. τῆς γὰρ Χρύσης φασὶν 
», ’ 3 [4 Ν 9 “ ς 2 5 ΙΝ 

οὔσης πολιχνίου ἀτειχίστου καὶ εὐτελοῦς, ὡς ἐν ἀσφαλεστέρᾳ 

καὶ μείζνι τῇ Θήβῃ οἱ ἀπ᾽ αὐτῆς προσερρυηκότες ἦσαν διὰ μ ἢ Θήβῃ ῆς προσερρυηκότες 
Ν 

τὸν πόλεμον. 

ΧΧ. 50[.0]. Τιγοορῆγ. 570 ϑοῆβθοσ Σταφύλου τοῦ υἱοῦ 

Διονύσου θυγάτηρ γίνεται Ῥοιώ. ταύτη ἐμίγη ᾿Απόλ- 
λων. αἰσθόμενος δὲ ὁ Στάφυλος ἔβαλεν αὐτὴν εἰς λάρνακα 

καὶ ἀφῆκε κατὰ τὴν θάλασσαν. ἡἧ δὲ προσεπελάσθη τῇ ὴ . ἡ δὲ πρ ἡ τῇ 
5 ᾽ὔ Ν »] ὔ 3 ’ ’ 9 “ ἃ Εὐβοίᾳ καὶ ἐγέννησεν αὐτόθι περί τι ἄντρον παῖδα, ὃν 

» δ λν, ὡς Δ :.9 - 5. ὍτΩς 3 ὈΞ γὴ “- Ν 
Ανιον ἐκάλεσε διὰ τὸ ἀνιαθῆναι αὐτὴν δι᾽ αὐτόν" τοῦτον δὲ 

᾿Απόλλων ἤνεγκεν εἰς Δῆλον, ὃς γήμας Δωρίππην ἐγέννησε 

τὰς Οἰνοτρόπους Οἰνώ, Σπερμώ, ᾿Ελαίδα αἷς ὃ Διόνυσος 
2 ᾽ὔ ε ’ ͵7ὔ Ἢ [δ 7΄Ψ 

ἐχαρίσατο ὁπότε βούλονται σπέρμα λαμβάνειν. Φερεκύδης 

(Ε. Η. 6. 1. 94) δέ φησιν ὅτι ἔΑνιος ἔπεισε τοὺς “Ἑλληνας 
,ὕ Ν ) τ 3 “ 7 Ν, (ἢ ’, 

παραγενομένους πρὸς αὐτὸν αὐτοῦ μένειν τὰ Θ᾽ ἐτη" δεδόσθαι 

δὲ αὐτοῖς παρὰ τῶν θεῶν τῷ δεκάτῳ ἔτει πορθῆσαι τὴν Ἴλιον. 

ὑπέσχετο δὲ αὐτοῖς ὑπὸ τῶν θυγατέρων αὐτοῦ τραφήσεσθαι. 
ἔστι δὲ τοῦτο καὶ παρὰ τῷ τὰ Κύπρια πεποιηκότι. 

ΧΧΙ, Ῥαῦβ. Χ. 31. 2 Παλαμήδην δὲ ἀποπνιγῆναι προελ- 

θόντα ἐπὶ ἰχθύων θήραν, Διομήδην δὲ τὸν ἀποκτείναντα εἶναι 

καὶ ᾿Οδυσσέα ἐπιλεξάμενος ἐν ἔπεσιν οἷδα τοῖς Κυπρίοις. 

ΧΧΊΠ]. Ῥαιβ. χ. 26. τ Λέσχεως (τ. 19) δὲ καὶ ἔπη τὰ 

Κύπρια διδόασιν Εὐρυδίκην γυναῖκα Αἰνείᾳ. 

ΧΧΠΙ. ΡΙαίο δμμάνρῥλγ. 12 Α λέγω γὰρ δὴ τὸ ἐναν- 
Ὁ 

τίον ἢ ὃ ποιητὴς ἐποίησεν ὃ ποιήσας 

Ζῆνα δὲ τόν θ᾽ ἔρξαντα καὶ ὃς τάδε πάντ᾽ ἐφύτευσεν 
οὐκ ἐθέλεις εἰπεῖν ἵνα γὰρ δέος ἔνθα καὶ αἰδώς. 2 

Ν. 3 ἐφ , “ “ 8 Ὁ), τὰ “ ἐγὼ οὖν τούτῳ διαφέρομαι τῷ ποιητῇ. ϑομο]αδία ἐπὶ τῶν 
κατὰ φόβον ἐπιεικῶν. εἴρηται δὲ ἐκ τῶν Στασίνου Κυπρίων. 

5000]. ὅορῇ. Α]. τογά4 καὶ ᾿Επίχαρμός φησιν (τ. 58 Τιοτ. 
221 Καίρεὶ} 

ἔνθα δέος ἐνταῦθα καὶ αἰδώς. 

ΧΧΊΙΠ. 1 τὸν ῥέξαντα ἰοῦ. ΑροϑΞί., πηαγρ. σοά. Ρ]αΐ.  επ, 1:84 
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ἈΞ ΤΗΠΙΘΡΙΘ 

5'ηΠ 6 διιοίοστία Που]η6 ἵνα-- αἰδώς «δαἀΐεγιιπε ΡΙας. ΟΙἸεδοῖι. 9, 5500]. 
Β 72 435; ΔΡοβίοϊπιβ ἴχ. 6, χ. 5ο, Πίορεη. ν. 80 (οτη. γάρ). ῬΡ]αΐοπεπι 
ΕΧϑοσιρϑβιὶ 5ίοΡ. ΕἸοσ. 31. 18. 

ΧΧΙΝ, Ἡετοαΐδηιβ περὶ μονήρους λέξεως ο. 9 1,ΘἢΓ5, 1]. 
914. 15 1,εηἰΖ καὶ ἣ νῆσος ἰδίως ἐν ᾿Ωκεανῷ Γοργόνων 

3 ᾽ 3, ε ε ἊΝ ’’ ’ 

οἰκητήριον οὖσα, ὡς ὃ τὰ Κύπρια φησί 
ἴον 31:6 ῇ 7 , ΦΌΟΝ, ,ὔ 

τῷ δ᾽ ὑποκυσαμένη τέκε Γοργόνας αἰνὰ πέλωρα, 
’ “-“ Ῥλ ) σε ᾽ 

αἱ Σαρπηδόνα ναῖον ἐπ᾽ ὠκεανῷ βαθυδίνῃ, 
“- “ 

ΨΉσον πετρήεσσαν. 3 

ΧΧΥΝ. ΟἸεῃ. ΑἸοχ. ϑίτοιῃ. Ν]. 11. 10. 1 πάλιν Στασίνου 

εἰπόντος 
’ ἃ , ,ὔ - ΄ νήπιος ὃς πατέρα κτείνων παῖδας καταλείπει. 

τὸ παροιμίαν νεγϑιπι οἰίαί Αγ, Εἰ Πεῖ. 1. 15 11. 21 ; οἷξ, εἰ ῬοΙν Ιι5 Χ ΧΗΣ. 
το. το Ηυ]έβοῃ, 5116465 1η Νήπιος, Φίλιππος ὃ Μακεδών, ΑὙΥΒεπίιι5 ΝΊΟΪ. ν. 
866 6411] ΟΠ]ΠΕ5 κτείνας ΡΓΟ κτείνων. [ παΐδας ] υἱοὺς ῬοΟΙνΌ. 514. ἀπολείπει 
5014. δΐεσο ἰΙοεσο. Ατσοίϊπο νϑῦβιιπι δα βογίρεραπὶ ΜΆ]εγ εἰ Με] κεσ. 

ΧΧΝῚ. 5010]. Ἐπτ. Ηδο. 41 τύμβῳ φίλον πρόσφαγμα] 
ὑπὸ Νεοπτολέμου φασὶν αὐτὴν σφαγιασθῆναι Εὐριπίδης καὶ 
Ἴβυκος ([τ. 36) ὁ δὲ τὰ Κυπριακὰ ποιήσας φησὶν ὑπὸ 

᾽Οδυσσέως καὶ Διομήδους ἐν τῇ τῆς πόλεως ἁλώσει τραυμα- 

τισθεῖσαν, ταφῆναι δὲ ὑπὸ Νεοπτολέμου, ὡς Γλαῦκος γράφει. 

ἅε Ῥοϊνχεπα ἀρτε οὐἶπ5 δέατη σαπίαβϑϑα Ουργίοσιμῃ ροείδη ἐνὶ ποῖξ 
Ἐδγβίαν δ ἤογηηθβ Ἀν]. 475. Γλαῦκος ἐν τῇ προηγήσει οἰϊαίτι ἴῃ 4110 ἴῃ 
ΘΠ ἄστη νεγϑβι1ΠΊ ΞΟΠ ΠΟ]ΪΟ : ΡΕΓ εὐτη νΙἀδἴαγ ΒοΠπο]αβϑία Ουρυῖα σοβΠΟΒ56 : 
411 Ἰάεπιπε ας αἰδιςιβ ἈΠερΊπιβ (Εν Η, 6. 11. 23) 51} πεοπε πεβοΟΙ ΠΊΠ5. 

ΑΕΤΉΙΟΡΙΒ ΑΚΟΤΙΝΙ 

725 "1 ΟἸ1 

Θυϊ445: ᾿Αρκτῖνος Τήλεω τοῦ Ναύτεω ἀπογόνου, Μιλή- 
σιος, ἐποποιός, μαθητὴς Ὁμήρου, ὡς λέγει ὁ Κλαζομένιος 

᾿Αρτέμων ἐν τῷ περὶ Ὁμήρου (Ε,, Η. 6. ἰν. 314), γεγονὼς 
κατὰ τὴν θ΄ ᾿Ολυμπιάδα μετὰ τετρακόσια ἔτη τῶν Τρωικῶν. 

Ἐβεθι5, ΟὨτοπίοοη : ΟἹ. ἱ ᾿Αρκτῖνος Μιλήσιος ἐπὶ 
πολὺ ἤκμαζεν. 

ΧΧΙΝ. 1: δεινὰ οσοἴ. οσοτΓ, Πιπάογ 2. καὶ ςοά, : αἱ ΗεΙΓΙοἤβοη 
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ΑΕ ΤΗΙΟΡΙΒ 

Τίοη. ΗΔ]. δηΐ. του. ἱ. 68. 2 παλαιότατος δὲ ὧν ἡμεῖς 

ἴσμεν ποιητὴς ᾿Αρκτῖνος (οἴ, Ρ. 137). 
(. 1. 1ἴ4]. εἰ 51.}]. 1284 αἰ[θ]ιοπις κατα αρκτινον τον 

μιλησιον 

2167 267 δογαγ1μ71 γοηηγα ποδαρίκης πενθεσιλεια αχιλλεὺς 

αχιλλεὺυς θερσιτης αχιλλεὺυς μεμνων αντιλοχος αχίλλεὺς 

αιας οδυσσευς αχιλλεως σωμα μουσα θετις αχιλλί Ἰαιας 

[μανι]ωδης. 

10. 1285 αγρηιογήμηι πενθεσιληα ἀμαζων παραγινεται 

αχίλλευς πενθεσιληαν ἀποκτείνει μεμνων αντιλοχον απο- 

κτεινει αχιλλεὺς μεμνονα αποκτεινει ἐν ταις σκαιαις πυλαις 

αχίλλευς ὑπὸ ᾿- -« --- 
εἰ Ατοίϊπο εἰ Ἐππιεῖο δάϑοσιδιὶ ΤΙϊαποπιδομίαπι ({τ. 4) 

ΑἸΠμεηθαιβ 271 Ὁ. 

1. 50Π0]. Τ᾽ ῶ 8ο4 τινὲς γράφουσιν 
ὡς οἵ γ᾽ ἀμφίεπον τάφον “Εκτορος" ἦλθε δ᾽ ᾿Αμαζὼν 
ἼΑρηος θυγάτηρ μεγαλήτορος ἀνδροφόνοιο. 

ἢ15. να βι θ8. ᾿ΠΟΘΡΙ5586. Δϑίπιοριάθτη αἰ νετὶ 51:1η116 δῖ 18 

Ἰησοτίατη ἐδ. (Οἱ. Ἡεβιοάβαθ ΤΠεοροηΐαθ ποῖ. 

11. 5.}οϊ. Ῥιηά. Ἰβίῃμ. 1]. 52 ἴστε μὰν Αἴαντος ἀλκάν] 
Ν δὲ 3 ’ὔ’ ᾿Ὶ Ν “ “, ᾿ “Ὁ Ν ὡς 9 ν. 

.«.«Ζτοὸ δὲ ὀψίᾳ ἐν νυκτὶ τριχῶς νοεῖται" ἢ γὰρ τὴν ὀψίαν 
“ οὐ ἢ δ Ν ἈΝΕ ΠΝ “- Ν δ Ν Χ 

τῆς μέρας . . .» ἢ κατὰ τὸ ὀψὲ τῆς νυκτὸς ..., ἢ τὸ πρὸς 
εἰ - Ν. 3, κ Ν “- 

ἕω .. ., τοῖς δὲ τὸν ὄρθρον ἀκούουσι καὶ τὰ ἀπὸ τῆς ἱστορίας 
᾽ὔ ᾿ Ξ, ὯΝ ἊΝ 5 », ἊΝ ΑΥ̓͂ Ψἷ 

συνᾷδει: ὃ γὰρ τὴν Αἰθιοπίδα γράφων περὶ τὸν ὄρθρον 
Ν Ν ν» ε Ν 3 “ 

φησὶ τὸν Αἴαντα ἑαυτὸν ἀνελεῖν. 

ῬτΙοΟρεσία5 11. 13. 45 

ΠΑ 41οῸ ἰ84π| ἀπ ᾽8 6 ΘῈ Γ 5Ρ1Γ 15 ΠΟΙΘΘ ὃ 

ΝΝεβίουβ δϑί νἱϑὰβ ροϑβί {ἰτἰα βαθοὶα οἱ ἢΪ5. 

ΟἿΪ [Δ 6ῃ 51 ἰΙοῆραθ τη] ηπἰδϑεῖ [ΐα βεπηθοίδθ 

(α]Πἴςι5 1] δ οἰβ τη ]88 ἴῃ ἀρσοίθαβ, 
ΟΠ 116 ΑΠΠΠΟΟΗΙ ν] ἀ]5θεῖ σογρὰ5 ΠυΠΊΔΓΙ 

ἀϊοεγεί δαΐϊ Ο ΠΊΟΓΒ, ΟἿΓ ΠΉΠῚ 56 τὰ νεπηὶβ ἢ 
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ΠᾺΡ ῬΆΚΝΝΑ 

Τυνθ η8}15 δῖ. χ. 246 

ΤΕΧ ῬΥ]15 ΤΠΔΡΏΟ 51 συϊάαυδτη οτε 5 ΗΠ ΟΠΊΘΓΟ 

ΘΧαΡ υτὼ νἱΐαθ ΠῚ ἃ σΟΓηΪοα βεοιηάδο. 

(ΕἸΣ πἰτηϊ απ 4] ἰοΐ ῬΕΙ͂ βϑθοΐα τηοσίε η 

αἰβία τ αἰαας ϑ105 ἰδπὶ ἄδχίγα σοπιραῖαί ΘΏΠΟΒ 

4υϊααα πονατη ἰΟἰ]Θ 5 τη πϑίατη ὈΪΟΙΐ, ΟΥΟ ῬΑΙΠΙΤΏΡΕΓ 

αἰζθηα5 φυδηίατη Ὧ6 ἸερΊθιι5 1058 ΠΌΘΓαίῸΓ 

[αϊοτυση εἰ Ὠἰμηϊο 46 βίδπηπα οὐπὶ νιἀδί ΒΟΓῚΒ 

ΑΠΈΠΟΟΙΙ ῬΑγθαπὶ ἀγάδηΐε πη, οΠΔ 4ΌΔΕΓΙΐ ἃ Ὁ ΟΠΊΩΙ 

456 15 δἄδβϑί 5οοῖ5 οαΓ ἤδες ἴῃ ἰετρογα ἀπτεί, 

4ιοά ἰβοϊηιι5 ἀἰσ ΠῚ ἰατὴ ἸοηρῸ 8156 υῖΐ 86 νο. 

δες εχ Ασείϊπο, 5εὰ γεοΐα βεὰ οὈ]ια νῖα, να ηΐαΓ ΡῬΓονΈ 1556. 

νι 

75 11710Ώ2Ω 

Ατἰβιοίθ!εβ Ῥοεί. ο. 23. 1459 Α 37 οἱ δ᾽ ἄλλοι [56. ῥΓδείεΓ 

ΗἩοτηδτατη] περὶ ἕνα ποιοῦσι καὶ περὶ ἕνα χρόνον καὶ μίαν 

πρᾶξιν πολυμερῆ, οἷον ὁ τὰ Κύπρια ποιήσας καὶ τὴν μικρὰν 

᾿Ιλιάδα. τοιγαροῦν ἐκ μὲν ᾿Ιλιάδος καὶ ᾿Οδυσσείας μία 

τραγῳδία ποιεῖται ἑκατέρας ἢ δύο μόναι, ἐκ δὲ Κυπρίων 

πολλαὶ καὶ τῆς μικρᾶς ᾿Ιλιάδος πλέον ὀκτώ, οἷον ὅπλων 

κρίσις, Φιλοκτήτης, Νεοπτόλεμος, Εὐρύπυλος, πτωχεία, 

Λάκαιναι, ᾽Ιλίου πέρσις καὶ ἀπόπλους καὶ Σίνων καὶ Τρῳάδες. 
Κύπρια ῬΤο κυπρικὰ ἴχεῖΖ. 

6" Ὁ 1{1|:- 6 5 τὸ: Ὑ58} {0114 ΠΙΞΕ) 

ἰλιὰς ἡ μικρα λεγομενὴ κατα λεσχὴν πυρραιον 
Ω7,ρΡΊ47)167124771 

«ον. εὑρυπυλος νεοπτολεμος οδυσσεὺυς διομηδης παλίλ] 

ας δουρηος ὑππος τρωιαδες και φρυγες ἀαναγουσι τον 

ὑπποὸν πρίιαμος σινων κασσανδρα σκαια πυλῆη. 

(Ἰοτηθηβ ΑἸοχ. δίτοπι: 1. 0: 21. 1τ31τ. Ὁ 7ὰὶ μὴν καὶ 

Τέρπανδρον ἀρχαίζουσί τινες. Ἑλλάνικος (Ε,, Η, 6. 1. 61) 

γοῦν ἱστορεῖ τοῦτον κατὰ Μίδαν γεγονέναι, Φανίας (Ε΄ Ἡ. 6. 

1, 299) δὲ πρὸ Τερπάνδρου τιθεὶς Λέσχην τὸν Λέσβιον 
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Π1Ὰ5 ΡΑΚΝΑ 

᾿Αρχιλόχου νεώτερον φέρει τὸν Τέρπανδρον, διημιλλῆσθαι 
δὲ τὸν λέσχην ᾿Αρκτίνῳ καὶ νενικηκέναι. Ξάνθος δὲ ὁ 

Λυδὸς (Ε, Η. 6. ἱ. 43) περὶ τὴν ὀκτωκαιδεκάτην ᾿Ολυμπιάδα. 

50Π0]. Ἐπτ. Ττοδά. 822 τὸν Γανυμήδην καθ᾽ Ὅμηρον 
Τρωὸς ὄντα παῖδα Λαομέδοντος νῦν εἶπεν ἀκολουθήσας τῷ 
τὴν μικρὰν Ἰλιάδα πεποιηκότι, ὃν οἱ μὲν Θεστορίδην 

Φωκαιέα φασίν, οἱ δὲ Κιναίθωνα Λακεδαιμόνιον ὡς Ἕλλά- 
νικος (οτηΐϑϑιπι Ε΄, Η. Ὁ. 1. ὅτ), οἱ δὲ Διόδωρον ᾿Ερυθραῖον. 

Ἑλλάνικος α. Ηετγηίδπῃ, ςοά. μελάνικος. 

᾿ππὸ ἡ χΖείσεθ χε. π᾿ {1 ||... ἘΠ: ΕΠ ΠΙ 112. ΡΞ 
3 Ν ε “ ’ 2 , ε , Ν Ἂ Ἰλιὰς ἣ παροῦσα ποίησις ἐπιγέγραπται---.Ὁμήρου δὲ πρὸς 
2 Ν “ “ 3 Ν Ν 7ὔ 

ἀντιδιαστολὴν τῶν μικρῶν ᾿Ιλιάδων. καὶ γὰρ Λέσχης 

Πυρραῖος, Κιναίθων τέ τις Λακεδαιμόνιος καὶ ὁ ᾿Ερυθραῖος 
Διόδωρος, Τρυφιόδωρός τε καὶ Κόιντος ὃ Σμυρναῖος καὶ 

ἕτεροι ᾿Ιλιάδας συγγεγραφήκεσαν. 
νἷι. Ηοιη. Ἡετοὐοίβα ο. 15 ἐν δὲ τῇ Φωκαίῃ τοῦτον τὸν 

χρόνον Θεστορίδης τις ἦν γράμματα διδάσκων τοὺς παῖδας, 
ἀνὴρ οὐ κρήγυος:. κατανοήσας δὲ τοῦ Ὁμήρου τὴν ποίησιν 

λόγους τοιούσδ᾽ αὐτῷ προσήνεγκε, φὰς ἕτοιμος εἶναι θερα- 
Ἷ Ἃς , ΞΓΞΩῸΝ »} Ἂς 9 , ε ζ πεύειν καὶ τρέφειν αὐτὸν ἀναλαβὼν εἰ θέλοι ἅ γε πεποιημένα 

» 5). ΤῸ “ 5. ἘΠῚ 3 [ Ν ἡ “ Ν ε Ν 
εἴη αὐτῷ τῶν ἐπέων ἀναγραψαι καὶ ἄλλα ποιῶν πρὸς ἑωυτὸν 
3 ’ 4). 74 “ 3 «ς ’ 9 ’ὔ 4 , ἀναφέρειν αἰεί. τῷ δ᾽ Ὁμήρῳ ἀκούσαντι ἔδοξε ποιητέα 

εἶναι ταῦτα: ἐνδεὴς γὰρ ἦν τῶν ἀναγκαίων καὶ θεραπείης. 
διατρίβων δὲ παρὰ τῷ Θεστορίδῃ ποιεῖ ᾿Ιλιάδα τὴν ἐλάσσω 
“-“ εἰ 59 Ν, 

5 ἡ ἀρχῇ 
Ἴλιον ἀείδω καὶ Δαρδανίην εὔπωλον 
ἧς πέρι πολλὰ πάθον Δαναοὶ θεοάποντες Αρηος ([τ. 1) 

καὶ τὴν καλουμένην Φωκαίδα, ἥν φασιν οἱ Φωκαεῖς “Ὅμηρον 
9 2 - “- 3 δ ὡς ζ ΄, Ν Ων 

παρ᾽ αὐτοῖσι ποιῆσαι. ἐπεὶ δὲ τὴν τε Φωκαίδα καὶ τάλλα 

πάντα παρὰ τοῦ Ὁμήρου ὁ Θεστορίδης ἐγράψατο, διενοήθη 
ἐκ τῆς Φωκαίης ἀπαλλάσσεσθαι, τὴν ποίησιν θέλων τοῦ 
ε , ΟῚ ’ὔ ἈΝ 3 9 ξ Ῥ 9 2 », “5 

Ομήρου ἐξιδιώσασθαι, καὶ οὐκ ἔτι ὁμοίως ἐν ἐπιμελείᾳ εἶχε 
Ν [4 ε Ν [ 3.5 Ξ κα ΝΞ ΟΝ, [ὸ 

τὸν -“Ὅμηρον. ὁ δὲ λέγει αὐτῷ τὰ ἔπεα τάδε" 
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ΠΙᾺΒ ΡΑΚΝΑ 

Θεστορίδη θνητοῖσιν ἀνωίστων πολέων περ 
οὐδὲν ἀφραστότερον πέλεται νόου ἀνθρώποισιν. 

ὁ μὲν δὴ Θεστορίδης ἐκ τῆς Φωκαίης ἀπηλλάγη ἐς τὴν Χίον 
καὶ διδασκαλίην κατεσκευάσατο καὶ τὰ ἔπεα ἐπιδεικνύμενος 

ὡς ἑωυτοῦ ἐόντα ἔπαινόν τε πολλὸν εἶχε καὶ ὠφελεῖτο. 

ΤΠ βοῆ86 ροβπιᾶ Δ βου! θαηΐ 50Π0]., ΡΙηα, Νίειη. νἱ. 85 (ἢ: ν), 

Β0Π0], Ποοργ. 344 ([{. ΧΙ) 1268 (τ, ΧΙΧ), 56}0]. ΑτΥἸἰ 1,γ51:5{, 
155 ([τ, χν"]) σοηϑίαηίει Ῥαιβδηΐαβ ({ττ. ΧΙ], χὶν, χν, χνὶ, Χχνη!, 

ΧΙΧ, ΧΧὺ; Ὑπαβίοσιἀδθ, Τ᾿] οάοσο 411, (Ἰπδείποηὶ Ηδ]]δηΐοιβ 
(ν. ΒΌΡΓΑ) : ῥαίγιαπι ορρίἀαπὶ Ῥυτγγῆδιη ρετῃϊ θεηΐ Ῥαυβϑη 88, 

ΤΑΌυ]α ΠΠ|8ο8, 5080]. Ατ. {ταβίυϊαπι ΠΠ᾿υ Δἀϊοίτηβ ἤρετο 
πρῶτον τὸν Λεσχίδην τὸν ποιητὴν μεταξὺ κρηπιδούμενος 
ΘΠ οΟἰΟΓΙ5. ἱροῦ ΔΡ. ϑυϊάδιη ἰῃ κρηπιδούμενος. 

Ι. νἱι. Ηοπι. Ἡδτοάοίβα ο. τό (ν. βιρτιδ) διατρίβων δὲ 
παρὰ τῷ Θεστορίδῃ ποιεῖ ᾿Ιλιάδα τὴν ἐλάσσω ἧς ἡ ἀρχὴ 

Ἴλιον ἀείδω καὶ Δαρδανίην εὔπωλον 

ἧς πέρι πολλὰ πάθον Δαναοὶ θεράποντες ἤΑρηος. 

11. 50}0]. Ατ᾽ϑίορῃαηϊβ Εᾳ. τορό: 
ἘΠ ᾿ξ ᾽ὔὕ “- Ν ’ 9 Ψ ͵ λ 
ἡ ἱστορία τοῦτον τὸν τρόπον ἔχει. ὅτι διεφέροντο περὶ 

“ 3 ’ὔ Ψ Ψ ΔΉ ΠΕΣ ’ὔ Ὁ ε Ν 

τῶν ἀριστείων ὅ τε Αἴας καὶ ὃ Οδυσσεύς, ὥς φησιν ὃ τὴν 

μικρὰν ᾿Ιλιάδα πεποιηκώς. τὸν Νέστορα δὲ συμβουλεῦσαι 
-“ “ Ν ἊΝ 5 Ἔλι τ τὰ ς Ν Ν ᾽ὕ “-“ 

τοῖς Ἕλλησι πέμψαι τινὰς ἐξ αὐτῶν ὑπὸ τὰ τείχη τῶν 

Τρώων, ὠτακουστήσοντας περὶ τῆς ἀνδρείας τῶν προειρη- 
, ς Ἷ ἊΝ Ν ’ 2 ΄“ ᾽ὔ 

μένων ἡρώων. τοὺς δὲ πεμφθέντας ἀκοῦσαι παρθένων 
’ Ὁ Ν 

διαφερομένων πρὸς ἀλλήλας, ὧν τὴν μὲν λέγειν ὡς ὁ Αἴας 
ν ἌΕ 3 Ν 5 , , Ψ 

πολὺ κρείττων ἐστὶ τοῦ ᾿Οδυσσέως, διερχομένην οὕτως 
» ΝᾺ Ν 9 Δ τὰ “Ἂ 

Αἴας μὲν γὰρ ἄἂειρε καὶ ἔκφερε δηιοτῆτος 

ἥρω Πηλείδην οὐδ᾽ ἤθελε δῖος ᾿Οδυσσεύς, 
ἮΝ 3.5 , 5 “ 3 - ’ 

τὴν ὃ ἑτέραν ἀντειπεῖν Αθηνᾶς προνοίᾳ 

πῶς ἐπεφωνήσω; πῶς οὐ κατὰ κόσμον ἔειπες 

ψεῦδος; 

τοῦτο δὲ ἵνα δείξη ὡς Δημοσθένους οὐ τοῦ Κλέωνος τὸ 

κατόρθωμα. ἴἤΑλλως" τοῦτο ἐκ κύκλου ἀφείλκυσται. λέ- 
ΗΟΜ. ν. 120 9 
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γεται δὲ ἀπὸ τῶν Ἴρῳάδων κρινουσῶν τὸν Αἴαντα καὶ τὸν 
Ὀδυσσέα. λέγεται δὲ ὅτι οὐ τὸ τοῦ Αἴαντος ἔργον ἀλλὰ τὸ 
τοῦ ᾽Οδυσσέως. 

ΑἸ ΒΙΟΡἤΔΠη18 ἰοοῦβ 416πὶ 6 ογοὶο ἀείγαοίαμη ἰαϑίδίαγ 

ΒΟΠο] βία δ] [6 ἢϊς 6ϑβί : 

Εα. τορό 

καί κε γυνὴ φέροι ἄχθος ἐπεί κεν ἀνὴρ ἀναθείη" 
ἀλλ᾽ οὐκ ἂν μαχέσαιτο' χέσαιτο γὰρ εἰ μαχέσαιτο. 

νΘΓΒΌΠ ὈΙΓΟΤΙΈΙῚ οἷαί Ρ]υΐ. 46 ΑΙαχ. τῃᾶρΉ. [Ὀτί. 11. ο. αὶ Ξξ 

3317 Ἐ-. 

111. Ῥογρῆγγίαβ ἃρ. Ευβί. 285. 34 (ἱστορεῖ δὲ ὁ Πορ- 

φύριος) καὶ ὅτι ὁ τὴν μικρὰν ᾿Ιλιάδα γράψας ἱστορεῖ μηδὲ 
καυθῆναι συνήθως τὸν Αἴαντα, τεθῆναι δὲ οὕτως ἐν σορῷ 

διὰ τὴν ὀργὴν τοῦ βασιλέως. ᾶεο ε ῬοΙΓΡΗγΓΙΙ Ραζγαὶ!- 

ΡΟΙΏΘΠΙ5 αογίναβθα Ἃἰδηηοηϑίσγανι ΘΟ ΓΑαΘΙ 276277165 Χὶν. 

231 8464. 

ΙΝ. 50}ο0]. Τ Ευβϑι. Τ᾽ 2326 τινὲς μὲν ἐκεῖ ἐκτεθῆναι 

αὐτὸν ὑπὸ Θέτιδος, ὁ δὲ τὴν μικρὰν ᾿Ιλιάδα (γράψας Δ44. 

Επϑί.)ἀναζευγνύντα αὐτὸν ἀπὸ Τηλέφου προσορμισθῆναι ἐκεῖ" 
Πηλείδην δ᾽ ᾿Αχιλῆα φέρε Σκῦρόνδε θύελλα, 

ἔνθα γ᾽ ἐς ἀργαλέον λιμέν᾽ ἵκετο νυκτὸς ἐκείνης. 2 

. 5οἴοὶ. Τ᾽ Π 142 οἱ δὲ πλάττονται λέγοντες ὡς [Πη- 

λεὺς μὲν παρὰ Χείρωνος ἔμαθε τὴν χρῆσιν αὐτῆς [5.. τῆς 

μελίης], ᾿Αχιλλεὺς δὲ παρὰ Πηλέως, ὃ δὲ οὐδένα ἐδίδαξεν. 

καὶ ὁ τῆς μικρᾶς ᾿Ιλιάδος ποιητὴς 
ἀμφὶ δὲ πόρκης 

χρύσεος ἀστράπτει καὶ ἐπ᾽ αὐτῷ δίκροος αἰχμή. 2 
5000]. ΡΙπά. Νειη. νὶ. 85. μετάγουσι δὲ τὴν ἱστορίαν ἀπὸ 

τῆς Λέσχου μικρᾶς ᾿Ιλιάδος λέγοντος οὕτως" Θαάετη]. 

ΙΝ. ν. 1 βοίΐπππη μαρεπέ βεῇοὶ. Β εἰ εοὰ. Ῥαγ. 2679 ἴῃ Απ. Ῥᾶδγ. 111. 26 
Ι οὔρωνδε Τ ῥῖο σκῦρόνδε 

ΝΜ. 1 πόρκις 5εοὶ. ΡΙπά. 2 αὐτῶν Τ : αὐτὸ Ξ6Π0]. Ρίπά. δίκρος 
αἰχμῆς Τ : δίκροος δίη 5.10]. ῬΙπά. οσοτῖ, εν πε : ἄρδις ΘΟΑΙ ΙΒ ῈΓ 
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ΝΙ. 560}0]. Ἐπ᾿. Ττοδά. 822 Τρωὸς ὄντα παῖδα Λαομέ- 

δοντος νῦν εἶπεν ἀκολουθήσας τῷ τὴν μικρὰν ᾿Ιλιάδα πεποιη- 
, ἊΝ Ν Ψ κότι . . . ἦν. ΒΈΡΓΑ]" φησὶ δὲ οὕτως" 

“ ὰ 7, Υ ὯΝ Ν ᾽ 
ἄμπελον ἣν Κρονίδης ἔπορεν οὗ παιδὸς ἄποινα 

χρυσείοις φύλλοισιν ἀγανοῖσιν κομόωσαν 
’ ’ὔ 3 ἃ Ὁ“ 2 4 ΔΝ Ν 

βότρυσί θ᾽ οὗς “Ηφαιστος ἐπασκήσας Διὶ πατρὶ 

δῶχ᾽, ὁ δὲ Λαομέδοντι πόρεν Γανυμήδεος ἀντί. 4 

5000]. Ἐπτ. Οτεβί. 1391 τινὲς δὲ οὐχ ἵππους ἀλλὰ χρυσῆν 

ἄμπελόν φασι δεδόσθαι ὑπὲρ Γανυμήδους, καθάπερ ἐν 

κύκλῳ λέγεται: [Θαάἀετη]. 

ΝΠ. Ῥαι5. "]. 26. 9 Μαχάονα δὲ ὑπὸ Εὐρυπύλου τοῦ 
Τηλέφου τελευτῆσαί φησιν ὃ τὰ ἔπη ποιήσας τὴν μικρὰν 

᾿Ιλιάδα. 

ΝΠ]. 50}0]. Τοορῆτγ. ΑἸεχ. 78ο ὁ τὴν μικρὰν ᾿Ιλιάδα 

γράψας φησὶ τρωθῆναι τὸν Ὀδυσσέα ὑπὸ Θόαντος ὅτε εἰς 
Τροίαν ἀνήρχοντο. 

ΙΧ. Ηδβγομῖα5 Διομήδειος ἀνάγκη: παροιμία. Κλέαρχος 
(Ε, Η. 6. 1. 320) μέν φησι Διομήδους θυγατέρας γενέσθαι 

πάνυ μοχθηράς, αἷς ἀναγκάζειν πλησιάζειν τινὰς καὶ εὐθὺς 

αὐτοὺς φονεύειν: ὁ δὲ τὴν μικρὰν ᾿Ιλιάδα φησὶν ἐπὶ τῆς 

τοῦ Παλλαδίου κλοπῆς γενέσθαι. τιδτταηΐ ΤΟΙ 50Π0]. Ρ]Ϊαΐ. 
Πρ 105 9 ΕἘϊΞῚ. 822. 18. Ζεποῦ. ῥΡτὸν. 1.8; (Οὐποῦ 

8 Ρ. ῬΠοί. ΒΙ0]. 228. 

Χ. ἩΗοχηετιβ ὃ 285 
" Δ 5 Ν , 5. Ν Ἐπ, : 3 σι 
ἐνθ᾽ ἄλλοι μὲν πάντες ἀκὴν ἐσαν υἷες Αχαιῶν, 

Αντικλος δὲ σέ γ᾽ οἷος ἀμείψασθαι ἐπέεσσιν 
ἤθελεν" ἀλλ᾽ ᾿Οδυσεὺς ἐπὶ μάστακα χερσὶ πίεζε 

νωλεμέως κρατερῇσι, σάωσε δὲ πάντας ᾿Αχαιούς, 
τόφρα δ᾽ ἔχ᾽ ὄφρα σε νόσφιν ἀπήγαγε Παλλὰς ᾿Αθήνη. 5 

ΨΙ. 2 χρυσείην 56Πο]. ΟΥ ἀγανοῖσι τποπάπιΠΊ 5α Πδίι1ΠΊ 8 Διὶ 
πατρὶ δῶχ᾽ ὃ δὲ] πατρὶ δῶκεν αὐτὰρ ὃ 5ΞεΠο]. ΟΥ. ἀκα τε οἷ, 56Π0]. ἃ 521 
Ριοὶ. Ηβρῇ. 152 Ὁ 8, Ὠιῖοί. Οτεῖ. ἵν. 14) 56 }0]. [ἀνε η8}15 νὶ, 655 
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5000]. ΗΠ" εἰ ραγίίπια Μὸ δᾶ Ιος. ᾿Αρίσταρχος τοὺς ε΄ (δύο 
Ἡ" Μ’ οοὐγ. Ῥοιβοῃ) ἀθετεῖ, ἐπεὶ ἐν ᾿Ιλιάδι οὐ μνημονεύει 

᾿Αντίκλου ὃ ποιητής--- Αντικλος ἐκ τοῦ κύκλου. οὐκ 

ἐφέροντο δὲ σχεδὸν ἐν πάσαις. πὰς τείας ὙΥΕΙΟΚΕσ, 
Ατοίηο δάβοτιρϑι ΜΆ]]οσ. 

ΧΙ. ἩδοπΊοτιβ ὃ 247 

ἄλλῳ δ᾽ αὐτὸν φωτὶ κατακρύπτων ἥισκε 
δέκτῃ, ὃς οὐδὲν τοῖος ἔην ἐπὶ νηυσὶν ᾿Αχαιῶν. 

5000]. ὁ κυκλικὸς τὸ δέκτῃ ὀνοματικῶς ἀκούει, παρ᾽ οὗ 
φησι τὸν ᾽Οδυσσέα τὰ ῥάκη λαβόντα μετημφιάσθαι, ὃς οὐκ 

ἣν ἐν ταῖς νηυσὶ τοιοῦτος οἷος ᾿Οδυσσεὺς ἀχρεῖος. ᾿Αρί- 
σταρχος δὲ δέκτῃ μὲν ἐπαίτῃ. 

εἴ, εἰ [4π|111ὁ5 σοάϊσαπι Οα. 222 νοσαπ τι Ργοργίδιη ποΐίαπίθβ. Ἂο]]δίο 
ἵγ, Χ συο]]σππὶ ΡΓο [Ἐβοπμα ΠᾶΡ685. 

ΧΙ]. 5080]. Επτ. Ηδξο. 9το Καλλισθένης ἐν β΄ τῶν 

Ἑλληνικῶν (ϑοττ. ταγατη ΑἸδχ. τηᾶρῃ. ἔτ. τῷ ΜΏΠΕτ) οὕτως 
γράφει: ἑάλω μὲν ἡ Τροία Θαργηλιῶνος μηνός, ὡς μέν 
τινες τῶν ἱστορικῶν, ιβ΄ ἱσταμένου, ὡς δὲ ὁ τὴν μικρὰν 
Ἰλιάδα, η΄ φθίνοντος. διορίζει γὰρ αὐτὸς τὴν ἅλωσιν 

φάσκων συμβῆναι τότε τὴν κατάληψιν ἡνίκα 

νὺξ μὲν ἔην μέσση, λαμπρὰ δ᾽ ἐπέτελλε σελήνη. 

μεσονύκτιος δὲ μόνον τῇ ὀγδόῃ φθίνοντος ἀνατέλλει, ἐν 

ἄλλῃ δ᾽ οὔ. οἵ. ΡΙαΐ. (ὐ8111}]. 10. 

ΟἸΙειη. ΑἸθχ. 1. 21. 104. 1 κατὰ δὲ τὸ ὀκτωκαιδέκατον 

ἔτος τῆς ᾿Αγαμέμνονος βασιλείας Ἴϊλιον ἑάλω... . Θαργη- 
λιῶνος μηνὸς δευτέρᾳ ἐπὶ δέκα, ὥς φησι Διονύσιος ὃ 
᾿Αργεῖος (Ε, Η. 6α. 11]. 26), ᾿Αγίας ({Ρ. ἱν. 292) δὲ καὶ 
Δερκύλος ἐν τῇ τρίτῃ (10. ἷν. 387) μηνὸς Πανήμου ὀγδόῃ 

φθίνοντος. “Ἑλλάνικος γὰρ δωδεκάτῃ Θαργηλιῶνος μηνός 

{(Ε. Η. 6. 1. 65), καί τινες τῶν τὰ ᾿Αττικὰ συγγραψαμένων 

ὀγδόῃ φθίνοντος, βασιλεύοντος τὸ τελευταῖον ἔτος Μενε- 
σθέως πληθυούσης σελήνης" 
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νὺξ μὲν ἔην 

φησὶν ὁ τὴν μικρὰν ᾿Ιλιάδα πεποιηκὼς 

μεσάτα, λαμπρὰ δ᾽ ἐπέτελλε σελάνα. 

ἕτεροι δὲ Σκιροφοριῶνος τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ. 
πη646 Ἐπι5εΡ. Ῥτᾶθρ. ἔνδῃ. χ. 12. ν. 498 Βό6. 

5080]. ΤΙ οορἢγ. 344 Επάοοϊα 38 ΕἸ. ὁ Σίνων ὡς ἦν αὐτῷ 

συντεθειμένον, φρυκτὸν ὑποδείξας τοῖς Ἕλλησιν ὡς ὁ 
Λέσχης φησὶν ἡνίκα [εαἄθπι 4086 5000]. Ἐπιτ. 564 λαμπρή]. 
γΕΓΒΌΙΩ ἴῃ 5.105 ΤοοΙρΙς Τ Ζείζεβ Ροβίμοιη. 720, 773 (δ᾽ ἄρ᾽ ἔην 

μέσση λαμπρὴ----σελήνη). 

ΧΙΠΠ. Ῥαιβ. Χ. 25. 5 πλησίον δὲ τοῦ Ἑλένου Μέγης 
“ ’ὔ ’ ἊΝ ᾿ Ψ, ς ᾽ὔ ΩΝ Ἂν ᾿ 

ἐστί: τέτρωται δὲ τὸν βραχίονα ὁ Μέγης, καθὰ δὴ καὶ 

Λέσχεως ὁ Αἰσχυλίνου Πυρραῖος ἐν ᾿Ιλίου πέρσιδι ἐποίησε" 

τρωθῆναι δὲ ὑπὸ τὴν μάχην τοῦτον ἣν ἐν τῇ νυκτὶ ἐμαχέ- 
«ε “ « ἈΓῊΦ 7 Ν [6] 2 ᾽ὔ ’ σαντο οἱ Τρῶες ὑπὸ ᾿Αδμήτου φησὶ τοῦ Αὐγείου. γέγραπται 

ἊΝ Ν ’ Ν. Ν ᾿ ἰς 7ὔ δ 
ὃὲ καὶ Λυκομήδης παρὰ τὸν Μέγητα ὃ Κρέοντος, ἔχων 

“ 1 ΑΝ “ “ ’ 3 [τά λ τῶ ῥ. τραῦμα ἐπὶ τῷ καρπῷ: Λέσχεως ὃ οὕτω φησὶν αὐτὸν 

ὑπὸ ᾿Αγήνορος τρωθῆναι. δῆλα οὖν ὡς ἄλλως γε οὐκ ἂν ὁ 

Πολύγνωτος ἔγραψεν οὕτω τὰ ἕλκη σφίσιν εἰ μὴ ἐπελέξατο 

τὴν ποίησιν τοῦ Λέσχεω. 

ΧΙΨΝ. Ῥαυβ. χ. 26. 7 Ὅμηρος μέν γε ἐδήλωσεν ἐν 
Ἰλιάδι Μενελάου καὶ ᾽Οδυσσέως ξενίαν παρὰ ᾿Αντήνορι, καὶ 

ὡς ᾿Ἑλικάονι ἡ Λαοδίκη συνοικοίη τῷ ᾿Αντήνορος" Λέσχεως 
δὲ τετρωμένον τὸν “Ἑλικάονα ἐν τῇ νυκτομαχίᾳ γνωρισθῆναί 

ἘΞΕΝΕῚ 3 , Ν ΡῚ “ “- 3 “- Ἷ 
τε ὑπὸ Ὀδυσσέως καὶ ἐξαχθῆναι ζῶντα ἐκ τῆς μάχης 

φησίν. 

ΧΥν. Ῥαιβ. χ. 26. 4 οὗτος μὲν δὴ [8.. ὁ ΓἜλασος] ὀλίγον 
. ᾽ μ᾿ Υγ 3 » , Φ- Ν 5) ᾿ 
ἐμπνέοντι ἔτι εἴκασται. ᾿Αστύνοον ὃέ, οὗ δη ἐποιήσατο 

ΝΥ , [4 ’ 3 Γ ξ ’ὔ, 

καὶ Λέσχεως μνήμην, πεπτωκότα ἐς γόνυ ὃ Νεοπτόλεμος 

ξίφει παίει. 

ΧΠΠ. 3 λέσχεως] λέσχης “Ε᾽ γ᾽ (ΞΡΙτο) αἰσχυλίνου σοττ. ὨΙηά. 
εχ αἰσχυλήνου 1ο λέσχεω] λέσχεως “ ΒῚ ν2’ 
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ΧΥῚΙ. Ῥαιιβ. Χχ. 27. 1 νεκροὶ δὲ ὁ μὲν γυμνὸς Πῆλις 
Ὁ» 5 ,ΞΠΟΝ ἊΝ “ ’ 3 5) “ ξε δ Ν Ν. “ ὄνομα ἐπὶ τὸν νῶτόν ἐστιν ἐρριμμένος, ὑπὸ δὲ τὸν Πῆλιν 
3 ’ -“ ἊΝ Υ 3) ’ Υ͂ ἊΝ 

Ηιονεύς τε κεῖται καὶ ᾿Αὗμητος ἐνδεδυκότες ἔτι τοὺς 

θώρακας" καὶ αὐτῶν Λέσχεως ᾿Ηιονέα ὑπὸ Νεοπτολέμου, 
7 “ 

τὸν δὲ ὑπὸ Φιλοκτήτου φησὶν ἀποθανεῖν τὸν "Αὗμητον... 

ἀφίκετο μὲν δὴ ἐπὶ τὸν Κασσάνδρας ὁ Κόροιβος γάμον, 
ἀπέθανε δέ, ὡς μὲν ὁ πλείων λόγος, ὑπὸ Νεοπτολέμου, 

Λέσχεως δὲ ὑπὸ Διομήδους ἐποίησεν. .. Πρίαμον δὲ οὐκ 

ἀποθανεῖν ἔφη Λέσχεως ἐπὶ τῇ ἐσχάρᾳ τοῦ ᾿Ερκείου, ἀλλὰ χ ἢ ἐσχάρς ρκείου, 
5) , 3 Ν “ “ “ , ἀποσπασθέντα ἀπὸ τοῦ βωμοῦ πάρεργον τῷ Νεοπτολέμῳ 

Ν “ “ 9. ΄ 7 3 Ν ε [ 

πρὸς ταῖς τῆς οἰκίας γενέσθαι θύραις. ἐς δὲ ᾿Βκάβην 

Στησίχορος ἐν ᾿Ιλίου πέρσιδι (τ. το) ἐποίησεν ἐς Λυκίαν 

ὑπὸ ᾿Απόλλωνος αὐτὴν κομισθῆναι: ᾿Αξίονα δὲ παῖδα εἶναι 
ῇ , ἈΠ Ὶ: “ Φ.ἘτῸΝ [4 ἊΝ 3 ’ὔ “. 

Πριάμου Λέσχεως καὶ ἀποθανεῖν αὐτὸν ὑπὸ Εϊρυπύλου τοῦ 
5) ’ὕ ΄ ΓᾺΣ 1) (2 ἊΝ Ν δ ΦΌΌΝ Ν 

Εὐαίμονος φησι. τοῦ ᾿Αγήνορος δὲ κατὰ τὸν αὐτὸν ποιητὴν 

Νεοπτόλεμος αὐτόχειρ ἐστί. 

Οοτγοεθυπ 4 ΠὨοπιεάς ᾿Ἰπίεγίεσξιιμη 6556 ἀοσεῖ εἰ ραρυταβ Κν]δηάς 
ΧΧΙΪ. 5. 

ΧΥΠ. Ατβίορῃ. [,γΥγ8. 155 

ΛΑΜ. ὁ γῶν Μενέλαος τᾶς ᾿Ελένας τὰ μᾶλά πα 
γυμνᾶς παραυιδὼν ἐξέβαλ᾽ οἰῷ τὸ ξίφος. 

5000]. ἧ ἱστορία παρὰ ᾿Ιβύκῳ (τ. 35)" τὰ δ᾽ αὐτὰ καὶ 

Λέσχης ὁ Πυρραῖος ἐν τῇ μικρᾷ ᾿Ιλιάδι: καὶ Εὐριπίδης 
(Απάτομι. 628). 50}0]. εβρ. 714 [,ββϑοῆεη οταϊ. 

ΧΥΠ͵ΙΙ. Ῥαυβ. χ. 25. 8 Λέσχεως δὲ εἰς τὴν Αἴθραν 

ἐποίησεν ἡνίκα ἡλίσκετο Ἴλιον ὑπεξελθοῦσαν ἐς τὸ στρατό- 

πεδον αὐτὴν ἀφικέσθαι τὸ Ἑλλήνων καὶ ὑπὸ τῶν παίδων 
γνωρισθῆναι τῶν Θησέως, καὶ ὡς παρ᾽ ᾿Αγαμέμνονος αἰτήσαι 
Δημοφῶν αὐτήν. ὁὃ δ᾽ ἐκείνῳ μὲν ἐθέλειν χαρίζεσθαι, 
ποιήσειν δὲ οὐ πρότερον ἔφη πρὶν Ἑλένην πεῖσαι" ἀποστεί- 

λαντι δὲ αὐτῷ κήρυκα ἔδωκεν Ἑλένη τὴν χάριν. 

ΧΙΧ. 5080]. Γγοορῆτγ. ΑἸεχ. τ268 Λέσχης δ᾽ ὃ τὴν μικρὰν 
᾿Ιλιάδα πεποιηκὼς ᾿Ανδρομάχην καὶ Αἰνείαν αἰχμαλώτους 
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φησὶ δοθῆναι τῷ ̓ Αχιλλέως υἱῷ Νεοπτολέμῳ καὶ ἀπαχθῆναι 
σὺν αὐτῷ εἰς Φαρσαλίαν τὴν ᾿Αχιλλέως πατρίδα" φησὶ δὲ 

οὕτω" 

αὐτὰρ ᾿Αχιλλῆος μεγαθύμου φαίδιμος υἱὸς 
ε ,ὔ Ν ζι ἈΚ ΤΌΝ “ ἙΕκτορέην ἄλοχον κάταγεν κοίλας ἐπὶ νῆας. 

παῖδα δ᾽ ἑλὼν ἐκ κόλπου ἐυπλοκάμοιο τιθήνης 
{τὰ Ν Ν 9 Ἁ ’ἤ Ἁ ἊΝ ’, 

ῥίψε ποδὸς τεταγὼν ἀπὸ πύργου, τὸν δὲ πεσόντα 
43, ’ ἰ Ἂ, “ ’ὔ 

ἔλλαβε πορφύρεος θάνατος καὶ μοῖρα κραταιή. 
3 δὲ το 3 Ὀζς ἐκ δ᾽ ἕλεν ᾿Ανδρομάχην, ἠύζωνον παράκοιτιν 

υι 

σ΄ “ - 5. τ “ “ 
κτορος, ἥν τε οἱ αὐτῷ ἀριστῆες Παναχαιῶν 

δῶκαν ἔχειν ἐπίηρον ἀμειβόμεναι γέρας ἀνδρί, 
δ. ς 1 9.2 »ἤ Ν ’, ε Ι αὐτόν τ᾽ ᾿Αγχίσαο κλυτὸν γόνον ἱπποδάμοιο 

Αἰνείαν ἐν νηυσὶν ἐβήσατο ποντοπόροισιν 1Ιο 
ΕΣ , “ 9, 7, ’ ΝΥ 3 
ἐκ πάντων Δαναῶν ἀγέμεν γέρας ἔξοχον ἄλλων. 

Ῥαι8. Χ. 25. 9 γέγραπται μὲν ᾿Ανδρομάχη καὶ ὁ παῖς οἱ 

προσέστηκεν ἑλόμενος τοῦ μαστοῦ" τούτῳ Λέσχεως ῥιφθέντι 
ἀπὸ τοῦ πύργου συμβῆναι λέγει τὴν τελευτήν, οὐ μὴν ὑπὸ 

,’ , «ς “2 5" 3 3... ΧΕ. ’ 3 ’ὔ’ 

δόγματός γε ᾿Ἑλλήνων, ἀλλ΄ ἰδίᾳ Νεοπτόλεμον αὐτόχειρα 

ἐθελῆσαι γενέσθαι. 

ΧΧ. Ῥαιβ. Χ. 26. 1 ἐπὶ δὲ τῇ Κρεούσῃ λέγουσιν ὡς ἡ 
θεῶν μήτηρ καὶ ᾿Αφροδίτη δουλείας ἀπὸ Ἑλλήνων αὐτὴν 
ἐρρύσαντο, εἶναι γὰρ δὴ καὶ Αἰνείου τὴν Κρέουσαν γυναῖκα" 

Λέσχεως δὲ καὶ ἔπη τὰ Κύπρια (τ. το) διδόασιν Εὐρυδίκην 
γυναῖκα Αἰνείᾳ. γεγραμμέναι δὲ ἐπὶ κλίνης ὑπὲρ ταύτας 
Δηινόμη τε καὶ Μητιόχη καὶ Πεῖσίς ἐστι καὶ Κλεοδίκη. 

τούτων ἐν ᾿Ιλιάδι καλουμένῃ μικρᾷ μόνης ἐστὶ τὸ ὄνομα 

τῆς Δηινόμης. 

ΧΧΙ, 50}0]. Τγοορῆτγ. ΑἸοχ. 1232 ὕστερον δὲ τῆς Τροίας 

πορθουμένης ἐλευθερωθεὶς ὑφ᾽ Ἑλλήνων ὁ αὐτὸς Αἰνείας, 

ἢ αἰχμάλωτος ἀχθεὶς ὑπὸ Νεοπτολέμου, ὥς φησιν ὁ τὴν 
Ν 3 , ἊΝ Ν ἊΝ; ε ᾿Ὶ 3 ,ὔ 3 μικρὰν ᾿Ιλιάδα πεποιηκώς, καὶ μετὰ τὴν ὑπὸ Ὀρέστου ἐν 

ΧΙΧ. 6-τι 5:π|π|18ε ἐν τῇ Γοργόνι {τυ 5. πο]. Ἐπὺπτ. Απάγ. 14, οἴ. 
ΘΌΒΕΠ ἢ] δεῖ. Αἴ6χ. 17.14.1. τὴ9, τ8ο π. 34 
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ΠΙΑΒΘ ΡΑΚΝΑ 

Δελφοῖς τοῦ Νεοπτολέμου ἀναίρεσιν ἐλευθερωθεὶς οἰκεῖ 

πρῶτον τὰς περὶ ἹῬῬαίκηλον καὶ ᾿Αλμωνίαν πόλεις Μακε- 

δονικὰς πλησίον Κισσίου ὄρους κειμένας, τὸ δὲ “Ραίκηλον 
3 Ν ὔ 3 9 ’ 
ἅπὸ τούτου Αἶνος ἐκληθη. 

εἰ δες ἰογίαϑϑε Θ᾽ ΠΠ 186 ΠΟΙ ΠΊ1η18 Εὐβηΐ : οἷ. δα ἢ’, το. 

ΧΧΙ. Αρο]]οάογ. ερὶΐ. 5. 14 Υδρῃεγ ὕστερον δὲ ἐπινοεῖ 
Ὁ ’, [υ Ν Ν. ες ’, ᾿] ΄“- ἃἁ 3 

δουρείου ἵππου κατασκευὴν καὶ ὑποτίθεται ᾿Επειῷ ὃς ἦν 
3 ΄ κ 5) “ Υ γ Ν. [ὦ 

ἀρχιτέκτων. οὗτος ἐπὶ τῶν Ἴδης ξύλα τεμὼν ἵππον κατα- 
, Ὁ δ ἊΝ 9 Ν Ν 3) , 

σκευάζει κοῖλον, ἔνδοθεν δὲ εἰς τὰς πλευρὰς ἀνεῳγμένον. 
3 “ 2 Ν 93 ἴω. »ἤ᾿; Ν 

εἰς τοῦτο Οδυσσεὺς εἰσελθεῖν πείθει πεντήκοντα τοὺς 
» ’ἤ ε ἊΣ ε Ν Ν, 3 ’ Ν 

ἀρίστους, ὡς δὲ ὁ τὴν μικρὰν γράψας ᾿Ιλιάδα φησὶ τρισ- 

χιλίους. 

ΧΧΠΙ. ῬΙυΐαγοῆβ οοὴν. ϑ86ρί. 8840. ο. τοξβξῖρ9 Εὶ 

ἀκούομεν γὰρ ὅτι καὶ πρὸς τὰς ᾿Αμφιδάμαντος ταφὰς εἰς 

Χαλκίδα τῶν τότε σοφῶν οἱ δοκιμώτατοι ποιηταὶ συνῆλθον" 

ἦν δὲ ὃ ᾿Αμφιδάμας ἀνὴρ πολεμικὸς καὶ πολλὰ πράγματα 
παρασχὼν ᾿Ἐρετριεῦσιν ἐν ταῖς περὶ Ληλάντου μάχαις ἔπεσεν, 

ἐπεὶ δὲ τὰ παρεσκευασμένα τοῖς ποιηταῖς ἔπη χαλεπὴν καὶ 

δύσκολον ἐποίει τὴν κρίσιν διὰ τὸ ἐφάμιλλον, ἥ τε δόξα 
΄-“ἃὦ' ς “ ς 7 τ (. ’ Ν ») ᾽ 2 

τῶν ἀγωνιστῶν Ὁμήρου καὶ Ἡσιόδου πολλὴν ἀπορίαν μετ 
΄ι “ “ ,ὔ 

αἰδοῦς τοῖς κρίνουσι παρεῖχεν, ἐτράποντο πρὸς τοιαύτας 
3 ’ὔ Ν Μ 9 ς 7 “ 7) 

ἐρωτήσεις καὶ προῦβαλ᾽ ὃ μέν, ὡς φησι Λέσχης, 

μοῦσά μοι ἔννεπε κεῖνα τὰ μήτ᾽ ἐγένοντο πάροιθε 

μήτ᾽ ἔσται μετόπισθεν, 
ς ’ὔ 006 ζ; “3 “᾿ ’ 

ἀπεκρίνατο δ᾽ Ἡσίοδος ἐκ τοῦ παρατυχόντος 
ς 35 Ψ ς Ν Ν ͵7ὕ 4 [2 

ἀλλ᾽ ὅταν ἀμφὶ Διὸς τύμβῳ καναχήποδες ἵπποι 

ἅρματα συντρίψωσιν ἐπειγόμενοι περὶ νίκης. 
Ν φς “ 7 ,ὔ Ν ΄΄' 7 

καὶ διὰ τοῦτο λέγεται μάλιστα θαυμασθεὶς τοῦ τρίποδος 

τυχεῖν. 

ΠΟῚ δϑὲ οσαγ οὐπῇ (οεεϊπριο ΔΝ εἴσκαγο σείεγὶϑ δἰεγιαπη ΠηρδΠγι15 

ΤΈβοῆσθη, βἰαυαϊ θη Ονπϑείμπιιβ 56 νεγϑῖριιβ νεπμάϊίαὶ ὨγπΊη. Δ ’ΡΟΙ]. τό6 

564.,) Τπεοροηΐδε δυοίοῦ ΗἩεϑίοατππ ποιηϊηδέ ν. 22, ἢ εϑϊοάαβ ἄς 56 'ρ50 
νεῦρα ἴδοϊ ΟΡρ. 633, 6ϑο 544.;) ν]σβογίδηὶ οαπίδί ἔτ, 265. 
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3 ΄΄,. ,ὔ 

Ιλίον πέρσις 
78: 1 }1Ο»1Ω 

{1 11]: δὲ ΟΙΕΙ]. τ2ϑ5. 11. 1ὰ Ραρ. ΔΙ οτα (Ρ. 220): 
νεοπτολεμος αἸπ[οκ͵τεινει πριαμον και ἀαγηνορα πολύ - 

ποιτης 

εχειον θρασ[υ]μηδης νι[κ]αινετον φιλοκτητης διοπιθην 
ὃ. τος 

ΔΙΡΤηΘηΐατη οογία Π|ὰ ΡεΓβι 408, 584 αἰγὰπη ΑΥΟΙΠΙ Δη 5.651- 

ΟΠοΙΪ {ποτῖΐ αἀἰβραίαίαγ. 

βου ρϑιῖ εἰ ϑαοδάδβ Αὐρίνιβ Π1π1 ρεγϑίἄα, Ρ. 1,. (. 1], 203. 
Ὠαϊπδβοα ροσιηδίῖβ δαοίοσγθπη Ασος ΠῸπῈ Ρεγῃ]ρεηΐ ρῥτγϑείεγ ΡῬτο- 

ΟὔΪαπὶ ΒΟ Πο]αβδία ΠΟΠ θυ οὰ8. ἀἰβοσγίθ, τ] η18 οατία ΤΟ 5185 

εἰ ΤΙ οσηβα65. 

Ἐ Ριθη. Πα]: ἀπῖ. τοίη. 1. 68. 2 

πολλὰ δὲ καὶ ἄλλα ἐν ἱεροῖς ἀρχαίοις εἴδωλα τῶν θεῶν 
τούτων ἐθεασάμεθα, καὶ ἐν ἅπασι νεανίσκοι δύο στρατιωτικὰ 
σχήματα ἔχοντες φαίνονται. ὁρᾶν μὲν δὴ ταῦτα ἔξεστιν, 
2 ᾽ὔ Ν Ν ( ε Ν 3 “ ἃ , ’ 

ἀκούειν δὲ καὶ γράφειν ὑπὲρ αὑτῶν ἃ Καλλίστρατος τε 

ὁ περὶ Σαμοθράκης συνταξάμενος ἱστορεῖ (Ε΄. Η. 6. ἱν. 
Ν , ε Ν ΟΣ ’ὔ ζώ Ν. 3858) καὶ Σάτυρος ὃ τοὺς ἀρχαίους μύθους συναγαγὼν 

(0. 1]. τόρ) καὶ ἄλλοι συχνοί, παλαιότατος δὲ ὧν ἡμεῖς 
ΒΕ Ν 3 “, 7 “. Ὁ 7 

ἴσμεν ποιητὴς Αρκτῖνος. λέγουσι γοῦν ὧδε' Χρύσην 

τὴν Πάλλαντος θυγατέρα γημαμένην Δαρδάνῳ τά τε 

Παλλάδια καὶ τὰ ἱερὰ τῶν μεγάλων θεῶν διδαχθεῖσαν 
2 “ Ν “ Ὁ) ἊΣ ὡΝ Ν 5 ’ἤ ’ὔ 

αὐτῶν τὰς τελετάς. ἐπειδὴ δὲ τὴν ἐπομβρίαν φεύγοντες 
3 , ’ Ἂς 3 7 5 Ν ΄“- ’ὔὕ 

Αρκάδες Πελοπόννησον μὲν ἐξέλιπον, ἐν δὲ τῇ Θρᾳκίᾳ 
ᾷ ἊΝ , ε , [ Χ ΄ νήσῳ τοὺς βίους ἱδρύσαντο, κατασκευάσαι τὸν Δάρδανον 

2 “ “ “ 74 ε Ἂ; 2 7 ἴω " 

ἐνταῦθα τῶν θεῶν τούτων ἱερὸν ἀρρήτους τοῖς ἄλλοις 

ποιοῦντα τὰς ἰδίους αὐτῶν ὀνομασίας καὶ τὰς τελετὰς 
2 - Ν Ν 93 ’ , 7 [ον τὰν ’ 

αὑτοῖς τὰς καὶ εἰς τόδε χρόνου γινομένας ὕπο Σαμοθρᾷκων 
“2 “ ε Ν - “ Ν Ἂς ’ὔ “ 2 

ἐπιτελεῖν. ὡς δὲ μετῆγε τοῦ λεὼ τὴν πλείω μοῖραν εἰς 
Ν 3 ΄, Ν. Ν ε Ν “ “ ᾿Ν Ν Ν ΄- 

τὴν ᾿Ασίαν, τὰ μὲν ἱερὰ τῶν θεῶν καὶ τὰς τελετὰς τοῖς 

ὑπομείνασιν ἐν τῇ νήσῳ καταλιπεῖν" τὰ δὲ ΙΠαλλάδια 

καὶ τὰς τῶν θεῶν εἰκόνας κατασκευασάμενον ἀγαγέσθαι 
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ΠῚ ῬΕΚΘΙΘ 

μετ᾽ αὐτοῦ. διαμαντευόμενον δὲ περὶ τῆς οἰκήσεως τά τε 

ἄλλα μαθεῖν καὶ περὶ τῶν ἱερῶν τῆς φυλακῆς τόνδε τὸν 
χρησμὸν λαβεῖν" 

εἰς πόλιν ἣν κτίζησθα θεοῖς σέβας ἄφθιτον αἰεὶ 
θεῖναι καὶ φυλακαῖς τε σέβειν θυσίαις τε χοροῖς τε. 
Υ̓ 5.ϑ,. ὔἃ Ν [ ἊΝ 3 ε 7 ’ ’ἤ 

ἔστ᾽ ἂν γὰρ τάδε σεμνὰ καθ᾽ ὑμετέρην χθόνα μίμνῃ 
“ Ν ’ »} ’ ῇ ε Ν ’ 

δῶρα Διὸς κούρης ἀλόχῳ σέθεν ἣ δὲ πόλις σοι 
Ν 

ἔσται ἀπόρθητος τὸν ἀεὶ χρόνον ἤματα πάντα. 
“ ἊΣ ο.) “ιν ’ ς 3 ε “Ὁ ἊΝ 

69. Δάρδανον μὲν ἐν τῇ κτισθείσῃ τε ὑφ᾽ ἑαυτοῦ καὶ 
5 7 ε Ἅ ,ὔ ’ Ἀκτ (δἢ “. 3 ’ 

ὀνομασίας ὁμοίας τυχούσῃ πόλει τὰ ἕδη καταλιπεῖν, Ἰλίου 
3 5) ς , ’ ’ 9 “ “ δ᾽ ἐν ὑστέρῳ χρόνῳ συνοικισθέντος ἐκεῖσε μετενεχθῆναι 

πρὸς τῶν ἐγγόνων αὐτοῦ τὰ ἱερά. ποιήσασθαι δὲ τοὺς 
ἸΙλιεῖς νεών τε καὶ ἄδυτον αὐτοῖς ἐπὶ τῆς ἄκρας καὶ φυλάτ- 

τειν δι’ ἐπιμελείας ὅσης ἐδύναντο πλείστης θεόπεμπτά 

τε ἡγουμένους εἶναι καὶ σωτηρίας κύρια τῇ πόλει. ἁλισκο- 
μένης δὲ τῆς κάτω πόλεως τὸν Αἰνείαν καρτερὸν τῆς ὥρας 
γενόμενον ἄραντα ἐκ τῶν ἀδύτων τά τε ἱερὰ τῶν μεγάλων 
θεῶν καὶ ὅπερ ἔτι περιῆν Παλλάδιον (θάτερον γὰρ ᾽Οδυσσέα 

Ν 4 ’ 3 ν 3 ΄ - 
καὶ Διομήδην νυκτὸς φασιν εἰς ᾿ἴλιον ἀφικομένους κλοπῇ 

“ ἵ ’ὔ “ “ 

λαβεῖν) οἴχεσθαί τε κομίσαντα ἐκ τῆς πόλεως καὶ ἐλθεῖν 

ἄγοντα εἰς ᾿Ιταλίαν. ᾿Αρκτῖνος δέ φησιν ὑπὸ Διὸς 
- ,ὔ “ 

δοθῆναι Δαρδάνῳ παλλάδιον ἕν καὶ εἶναι τοῦτο ἐν ᾿Ιλίῳ 
7 ε ’, (Σὸν ἢ ,ὔ 3 9 , 4.1| “7 3 

τέως ἢ πόλις ἡλίσκετο κεκρυμμένον ἐν ἀβάτῳ, εἰκόνα ὃ 

ἐκείνου κατεσκευασμένην ὡς μηδὲν τῆς ἀρχετύπου διαφέρειν 
ἁπάτης τῶν ἐπιβουλευόντων ἕνεκα ἐν φανερῷ τεθῆναι, καὶ 

αὐτὴν ᾿Αχαιοὺς ἐπιβουλεύσαντας λαβεῖν. 

ΤΠ. 1,γϑδηΐαβ (Ε, Η. (. 111. 342) υἱ ν᾽ ἀεί 8Ρ. 5000]. ἘΠΓ, 
Απάτ. το Στησίχορον μὲν γὰρ ἱστορεῖν ὅτι τεθνήκοι [ὁ 
3 Ν δὴ Ν 7 [2 Ν Αστυάναξ), καὶ τὸν τὴν πέρσιδα συντεταχότα κυκλικὸν 

ποιητὴν ὅτι καὶ ἀπὸ τοῦ τείχους ῥιφθείηῆ. ᾧ ἠκολουθηκέναι 

Εὐριπίδην. ϑομβοίατη οοηἤαβιη εϑὲ : στησίχορος εἰ ἱστορεῖ 

οοὐά., οσοτΥ. (ΟΡοί. 

11. Τιγϑιμδοῆαβ (Ε. Η, α. 11. 310) ἔτ. 19. 8Ρ. 8080]. 
τῷ 



ΠΙΝΡΕΙΝΘΙΒ 

Επ͵Ι, ἸΤτοδά. 31 ἔνιοι ταῦτά φασι πρὸς χάριν εἰρῆσθαι. 
Ἂς Ν 3 , Ν ) 4 Ν᾿ “ 

μηδὲν γὰρ εἰληφέναι τοὺς περὶ ᾿Ακάμαντα καὶ Δημοφῶντα 

ἐκ τῶν λαφύρων ἀλλὰ μόνην τὴν Αἴθραν, δι’ ἣν καὶ ἀφί- 
3. ς Ψ. , ε ’ ’ Ν Ν κοντο εἰς Ἴλιον, Μενεσθέως ἡγουμένου. Λυσίμαχος δὲ τὸν 

τὴν πέρσιδα πεποιηκότα φησὶ γράφειν οὕτως" 

Θησείδαις δ᾽ ἔπορεν δῶρα κρείων ᾿Αγαμέμνων 
ἠδὲ Μενεσθῆι μεγαλήτορι ποιμένι λαῶν. 

πέρσιδα σοτΓ. εχ περσηίδα (οβεῖ. 

ΙΝ. Τειηοβίμθηθβ ΕΡιίαρη. 29 ἐμέμνηντ᾽ ᾿Ακαμαντίδαι 

τῶν ἐπῶν ἐν οἷς “Ὅμηρος εἵνεκα τῆς μητρός φησιν Αἴθρας 

᾿Ακάμαντ᾽ εἰς Τροίαν στεῖλαι. 
ἈΑσαπιαπίῖάαϑ Ατοϊίπιτη ρτοὸ Ηοπιθῦο ἤδΡιυιΐϊθβθα ἴῃ τὰ 8}1 5δι]5 νεσὶ 

511}116 νἀ είιμΓ. 

Ν. 5.80]. Β Τ Επβί. Λ δ1ρ ἔνιοι δέ φασιν ὡς οὐδὲ ἐπ 
’ ἊΝ 3 Ν Εἰ ῇ Ὁ ’ 3 ’ π Ἂς 

πάντας τοὺς ἰατροὺς ὁ ἔπαινος οὗτος ἐστι κοινὸς, ἀλλὰ ἐπ 

τὸν Μαχάονα, ὃν μόνον χειρουργεῖν τινες λέγουσι" τὸν γὰρ 
͵7 δ ’ὔ Ἀ [2 ἤι 

Ποδαλείριον διαιτᾶσθαι νόσους" καὶ τεκμήριον τούτου 

᾿Αγαμέμνων (Δ 193) τρωθέντος Μενελάου οὐκ ἄμφω ἐπὶ τὴν 
’ “ 3 Ν ἣς ἷξ “ 5, Ἁ 

θεραπείαν καλεῖ, ἀλλὰ τὸν Μαχάονα. τοῦτο ἔοικε καὶ 
“ 7 Ὄ 

᾿Αρκτῖνος ἐν ᾿Ιλίου πορθήσει νομίζειν ἐν οἷς φησι 
)ΘῊΝ “ » δὰ Ἂν 3 [2 

αὐτὸς γὰρ σφιν ἔδωκε πατὴρ κλυτὸς ᾿Εννοσίγαιος 
2 , « ΝΣ ΚΌΣΔ ,᾿, 5» ἀμφοτέροις, ἕτερον ὃ ἑτέρου κυδίον ἔθηκε" 

τῷ μὲν κουφοτέρας χεῖρας πόρεν ἔκ τε βέλεμνα Ὁ μ ρας χεῖρας πόρεν ἐκ τε βελεμ 
Ἁ ε -“ “ ’, ν᾿ τοῦ 3. σαρκὸς ἑλεῖν τμῆξαί τε καὶ ἕλκεα πάντ᾽ ἀκέσασθαι, 

“- 05 “ ΦΟῸΕΝ 4 5 

τῷ ὃ ἀρ ἀκριβέα πάντα ἐνὶ στήθεσσιν ἔθηκεν 5 
ε ἷ “ ἈΝ .5 , 9, ἄσκοπὰ τε γνῶναι καὶ ἀναλθέα ἴησασθαι" 

ὅς ῥα καὶ Αἴαντος πρῶτος μάθε χωομένοιο 

ὄμματά τ᾽ ἀστράπτοντα βαρυνόμενόν τε νόημα. 

ΝΙ. Τιοιηθά65 ἴη στάτηπι. 1, Αἱ. 1. 477 εα. 61], ππμοοῦ 

ἀμ υἹόγαϊιογς Αἰ γείσης σγασες ἦτ τεγοιδμς 267 Ζιδοία ᾿ 

Ιν. (σἔ Επτ. 1. Α. 247 ες. 1283 Ἰτοδά. 31 Ηδο]δηῖϊςιιβ ἴτ. 75 Ρ]αί. 
Τῆε5. 35 Ιου 5115 συ οσταρπιβ Ει, Η. 6. ἱν. 655 Α Εἰιβὲ. 284. 29 

Ν. 1 κλυτὸς ε44. Ηενπε ἐννοσίγαιος πεσεῖν ΒΤ : μος ρΡῖο παισὶν 
δαριὲ ἤεγπε ε Ῥοάδιτγι συδάδτηῃ ἀγιβέϊα τι νι εῦυγ ἀεργοπιρὶὶ νεΎϑιι5 
ἴᾷπὶ πιογέιο Μδοῆδοπα (1], ρᾶγν. 7) 17 μάθε Ρ]ατγὶβ απδτη ρογίεςοιὶ νίπι παθεῖ 
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ΝΟΘΤῚ 

ὁ Ἴαμβος 

ἐξ ὀλίγου διαβὰς προφόρῳ ποδὶ ὄφρ᾽ οἱ γυῖα 2 

τεινόμενα ῥώοιτο καὶ εὐσθενὲς εἶδος ἔχῃσι. 

᾽ὔ 

Νοστοι 

Νοβίοβ σοπβογιρβεσιπέ εἰϊαπὶ Ἐπ πΊ6 15 πὲ ογεάϊαν (ΚΊηκΚεὶ Ε. 6. Ἐ᾿ 
Ρ. 187) : ΡΓοββ ογαίίοῃμς Γυϑιηθοῦαβ (Εἰ Η. Ὁ. Π|. 337 544.}), ΔΙΠΈΟΙΙ65 
(Ξετῖρέ. τεσ. Α]εχ. τπαρηὶ Η τ48, 9). Τιοιηεάϊ5 γεάϊειπι ἐγαοίας Μ|1πι- 
ΠΕΓΠΊΙΙ5 ἔγ, 22. Ἡεσγοάοίαβης 11]. 91, 11. ο1 πος ροεπηδίε ιι515 εβϑίξ 

Ι. Αρο]]οά. 11. ς. 23 ἔγημε δὲ [ὁ Ναύπλιος] ὡς μὲν οἱ 
Ν 7 , ἊΝ ε ὡΝ ε Ν 

τραγικοὶ λέγουσιν Κλυμένην τὴν Κατρέως, ὡς δὲ ὁ τοὺς 

νόστους γράψας, Φιλύραν, ὡς δὲ Κέρκωψ (ροεία Ργίδα- 
ΒΌΓΕι5, Π16]ς. Γγογοοῖγ. 52 ἢ), Ἡσιόνην, καὶ ἐγέννησε Παλα- 

“ » ῇ 

μήδην Οἴακα Ναυσιμέδοντα. 

11. Ἡοτηετυβ ὃ τὸ ἄς Νίεπεϊαδο 
υἱέ, δὲ Σπάρτηθεν ᾿Αλέκτορος ἤγετο κούρην, 

ὅς οἱ τηλύγετος γένετο κρατερὸς Μεγαπένθης 
ἐκ δούλης" 

50Π0]1. αὕτη ὡς μὲν ᾿Αλεξίων Τειρίς, ὡς δ᾽ ἔνιοι Τηρίς, 
θυγάτηρ Ζευξίππης, ὡς δὲ ὁ τῶν νόστων ποιητής, Γέτις. 

τινὲς δὲ τὸ δούλης κύριόν φασι. 4]116Γ οἱ μὲν κύριον τὸ 

δούλης, οἱ δὲ Τηριδάης. Τηριδάη γὰρ τὸ κύριον αὐτῆς 

ὄνομα. ΑΡΟ]]. 111. 123 Μενέλαος μὲν οὖν ἐξ Ἑλένης 

“Ἑρμιόνην ἐγέννησε καὶ κατά τινας Νικόστρατον; ἐκ δούλης 
Πιερίδος, γένος Αἰτωλίδος, ἢ καθάπερ ᾿Ακουσίλαός φησι 

([-. 28) Τηρηΐίδος, Μεγαπένθη. ἐκ. Κνωσσίας δὲ νύμφης 
κατὰ Εὔμηλον (τ. 7 564 ροΐξίυ8 ἰη Νόστῳ 500). 

ΠΙ|Ι. Ῥαιβ. Χχ. 28. 7 ἡ δὲ Ὃμήρου ποίησις ἐς ᾽Οδυσσέα καὶ 
ε , 7 Ν. ε ’ ͵ὰ Ν ἊΣ 2 ἢ Μινυὰς τε καλουμένη καὶ οἵ Νόστοι: μνήμη γὰρ δὴ ἐν 

’ ἌΝ Ν. “ 5 “ 2 ΄ » ταύταις καὶ “Αἰδου καὶ τῶν ἐκεῖ δειμάτων ἐστίν" ἰσασιν 
Ψ , 3 ΄ὔ ἐξ 

οὔδενα Ἐζὑρύνομον δαίμονα. 

ΙΝ. Ῥαυβ. Χ. 29. 6 ἔστι δὲ πεποιημένα ἐν Νόστοις Μινύου 

ΨΙ. 2 2οάϊο γγαο ἑργαΐΐ 5εὰ ἱρυϊαΐὶ σοα ἃ. σοΥΤ. Θ΄ ΔΙ 1ΡΈΓ 411 ὄφρ᾽ 
οἵ Βεπαΐϊππαπη νἹ ἀθίαῦ 
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ΝΟΒΊΤῚ 

μὲν τὴν Κλυμένην θυγατέρα εἷναι, γήμασθαι δὲ αὐτὴν 
Κεφάλῳ τῷ Δηίονος καὶ γενέσθαι σφίσιν Γφικλον παῖδα. 

Ν. Ῥαι5. χ. 30. 5ὶ ὑπὲρ τούτους Μαῖρά ἐστιν ἐπὶ πέτρᾳ 

καθεζυμένη. περὶ δὲ αὐτῆς πεποιημένα ἐστὶν ἐν Νόστοις 

ἀπελθεῖν μὲν παρθένον ἔτι ἐξ ἀνθρώπων, θυγατέρα δὲ 

αὐτὴν εἶναι Προίτου τοῦ Θερσάνδρου, τὸν δὲ εἶναι Σισύφου. 

ΝΙ. Ατρ. Επτ. Μεάεδε.. . . περὶ δὲ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ 
Αἴσονος ὁ τοὺς Νόστους ποιήσας φησὶν οὕτως" 

αὐτίκα δ᾽ Αἴσονα θῆκε φίλον κόρον ἡβώοντα 
γῆρας ἀποξύσασα ἰδυίῃσι πραπίδεσσι, 
φάρμακα πόλλ᾽ ἕψουσ᾽ ἐπὶ χρυσείοισι λέβησιν. 3 

5000]. Ατ. πα. 1321 ὥσπερ ἡ Μήδεια λέγεται, ὡς μὲν 
Αἰσχύλος ἱστορεῖ, τὰς τροφοὺς τοῦ Διονύσου ἀφεψήσασα 

ἀνανεάσαι ποιῆσαι μετὰ τῶν ἀνδρῶν αὐτῶν, ὡς δ᾽ ὁ τοὺς 
Νόστους ποιήσας καὶ τὸν Αἴσονα, λέγων οὕτως [Θδάετη]. 

11. Ῥαυβ. ἱ. 2. 1 ἐσελθόντων δὲ ἐς τὴν πόλιν ἐστὶν 

᾿Αντιόπης μνῆμα᾿ Αμαζόνος. ταύτην τὴν᾿ Αντιόπην Πίνδαρος 

μέν (τ. 175) φησιν ὑπὸ Πειρίθου καὶ Θησέως ἁρπασθῆναι, 
Τροιζηνίῳ δὲ Ἡγίᾳ τοιάδε ἐς αὐτὴν πεποίηται: Ἡρακλέα 
Θεμίσκυραν πολιορκοῦντα τὴν ἐπὶ Θερμώδοντι ἑλεῖν μὴ 

δύνασθαι, Θησέως δὲ ἐρασθεῖσαν ᾿Αντιόπην' στρατεῦσαι 

γὰρ ἅμα Ἡρακλεῖ καὶ Θησέα' παραδοῦναι τὸ χωρίον. 
τάδε μὲν ἩἩγίας πεποίηκεν. 

ΗἩερίαπ ΤγοθΖεηῖιπ εἰπε πΊ 6556 δἴασιε Τγοεζεηπι ΔΑρΊδι νεγὶ 
51Π|116 νἀείασ. Νοβίογιιπη ροεΐδπι ΠΟη 41101 ποιηϊπαΐ Ῥϑιιβδη δ. 

ΝΠΙ. ΟΙεπι. ΑἸεχ. ϑίτομμ. νἱ. 2. 12. 8 Αὐγίας ἐποίησε 

δῶρα γὰρ ἀνθρώπων νοῦν ἤπαφεν ἠδὲ καὶ ἔργα 
αὐγίας εχ αὐγείας [,α0Γ. ν. 3 ; ΡΓΙῸ ποβίγο Διρίαπ ἤδρι ΤΙ Έσβοῃ. 

ΙΧ. Ἐλπβίδιῃϊυβ 1796. 45 ἐκ Κίρκης υἱοὶ καθ᾽ Ἡσίοδον 

Ὀδυσσεῖ ΓΑγριος καὶ Λατῖνος: ἐκ δὲ Καχυψοῦς Ναυσίθοος 

καὶ Ναυσίνοος. Ὁ δὲ τὴν Τηλεγονείαν γράψας Κυρηναῖος 
(τ. τ) ἐκ μὲν Καλυψοῦς Τηλέγονον υἱὸν Ὀδυσσεῖ ἀναγρά- 

ΝΙ. 2 ἰδυίησι εοἄ. ῬατΓῖ5. 2718 : εἰδ- ςεΐ. 
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ΝΟ. 

φει καὶ Τηλέδαμον, ἐκ δὲ Πηνελόπης Τηλέμαχον καὶ 

᾿Αρκεσίλαον. κατὰ δὲ Λυσίμαχον (Β΄. Ἡ. 6. Π, 330) υἱὸς 

αὐτῷ ἐξ Εὐίππης Θεσπρωτίδος Λεοντόφρων, ὃν ἄλλοι 

Δόρυκλόν φασι. Σοφοκλῆς δὲ ἐκ τῆς αὐτῆς Εὐρύαλον 
ε “Ὁ ἃ »} , ἢ ςε Ν Ν ’ἤ ’ 

ἱστορεῖ, ὃν ἀπέκτεινε ηλέμαχος. ὁ δὲ τοὺς νόστους ποιή- 

σας Κολοφώνιος Τηλέμαχον μέν φησι τὴν Κίρκην ὕστερον 
“ , Ν Ν 9 ,ὔ 9 “ ΄ 

γῆμαι, ηλέγονον δὲ τὸν ἐκ Κίρκης ἀντιγῆμαι [Ἰηνελόπην. 

ε Τυβίπηθοῃο περὶ νόστων (εἶ, 1]. ΡεΥ5. 111) γαχίββα διι8 Επιβεδε τ ατη 
ΜΕΥ 5ΙΠ1116 εϑί: ΟαἹΓ δυίεμη Ποπηπεπὶ ΤτγοαζΖεηϊπτη (ΟΟΪΟΡΠΟΠΙ ΠῚ 
[ΔΊ 4 18 πὲ Δης Δ Ο Πα πὶ νοσανεσγὶξ ἀπ 11. 

Χ, Αἴβεη. 281: Β φιλήδονον δ᾽ οἱ ποιηταὶ καὶ τὸν 
5 “}, ,ὔ , ε “ Ἀ “ 3 5 π 

ἀρχαῖόν φασι γενέσθαι Γάνταλον. ὃ γοῦν τὴν τῶν ᾿Ατρειδῶν 
“ Ι 3 ’ 3. ἘδῚΝς ’ Ν Ν Ν 

ποιήσας κάθοδον ἀφικόμενον αὐτὸν λέγει πρὸς τοὺς θεοὺς 
Ν ’ὔ 3 γ “ Ν “ Ν ᾿Ὶ Ἢ 

καὶ συνδιατρίβοντα ἐξουσίας τυχεῖν παρὰ τοῦ Διὸς αἰτήσα- 
[τὰ 5) ΄“-“ Ἂν Ν Ν ἊΝ 5) Ἂ» ς ’ὔ 

σθαι ὅτου ἐπιθυμεῖ. τὸν δὲ πρὸς τὰς ἀπολαύσεις ἀπλήστως 

διακείμενον ὑπὲρ αὐτῶν τε τούτων μνείαν ποιήσασθαι καὶ 

τοῦ ζῆν τὸν αὐτὸν τρόπον τοῖς θεοῖς" ἐφ᾽ οἷς ἀγανακτή- 
Ν ’ Ν Ν 9 ἐδ - , Ν Ν ε , 

σαντα τὸν Δία τὴν μὲν εὐχὴν ἀποτελέσαι διὰ τὴν ὑπόσχε- 
“ Ν ἊΝ 9 ἊΝ “ [ 4 Ν 

σιν, ὅπως δὲ μηδὲν ἀπολαύῃ τῶν παρακειμένων ἀλλὰ 
“ ’ ε Ν “ “ 9 ὔ 3 “ 

διατελῇ ταραττόμενος, ὑπὲρ τῆς κεφαλῆς ἐξήρτησεν αὐτῷ 

πέτρον, δι’ ὃν οὐ δύναται τῶν παρακειμένων τυχεῖν οὐδενός. 

δαὶ ἄς Αρία δὲ ἀε Εππιεῖο σορτίανιε ΔΑΙΠεηδει5. 

ΧΙ Εἰγτῆ. δίαστι. ὅθο. 8, (ὗὐ|. ἼοΡ. 1. ἈΠΡῸΙΕΙΠΙ 

6 οοὔ. Α. 3. 24 (ΒΙΊΙ50ῃ1 Οραβο. 1. 689) παρὰ μὲν τοῖς 
κυκλικοῖς αἱ ψυχαὶ νεκάδες λέγονται" 

ἢ τέ κε δηρὸν 

αὐτοῦ πήματ᾽ ἔπασχον ἐν αἰνῇσι νεκάδεσσιν 

Ἰλιάδος ε΄ [885, 6]. 

Ἰλιάδος ε΄ οὔ. τά, σαι8ε ἀϊσυπὲ ΕΓΥΙΠΟΪ]ΟΡῚ 51 νεγα ϑσιαπέ ροββαπέ δά 
Νόστους ΤΕΙΕΥΓΙ, 0Ὁ] (τ. 3) πα Νεονγα. Οἵ. Ππέζεγ ΜΝιασλέγαρ᾽ το. 

ΧΙ]. 8.080]. Ηομη. β το Τυρὼ] Σαλμωνέως θυγάτηρ" 
ἔσχε δὲ παῖδας ἐκ Ποσειδῶνος Νηλέα καὶ Πελίαν. ᾿Αλκ- 

μήνη ᾿Ηλεκτρύωνος θυγάτηρ. Μυκήνη ᾿Ινάχου θυγάτηρ 
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ΤΕΓΕΘΟΟΝΙΑ 

καὶ Μελίας τῆς ᾽Ωκεανοῦ, ἧς καὶ ᾿Αρέστορος (ἀριστερός 
οοἀά. ἐπι. Βυϊζτηδηη) Ἄργος, ὧς ἐν τῷ κύκλῳ φέρεται. 

51Π11}}} ἰσεὶ ἱποογία ταίϊοπα Πεσοῖπαβ ἰπ Νεον4π)Ὶ γεροβιίηιιβ, Οἵ, 

ἔγτ, 3) 4) 5. 

Τηλεγονία 

7651 710721242} 

ΟἸετηθηβ ΑἸεχ, ϑίτομ. ὟἼ. 11. 25. 1 ἤδη δὲ οὐ τὰς διανοίας 

μόνον καὶ λέξεις ὑφελόμενοι καὶ παραφράσαντες ἐφωρά- 
θησαν, ὡς ἐδείχθη, ἀλλὰ γὰρ καὶ τὰ φώρια ἄντικρυς ὁλό- 

κληρα ἔχοντες διελεγχθήσονται" αὐτοτελῶς γὰρ τὰ ἑτέρων 
ὑφελόμενοι ὡς ἴδια ἐξήνεγκαν, καθάπερ Εὐγάμμων ὁ Κυρη- 
ναῖος ἐκ Μουσαίου ([τ. 6 Π1εἰὶΒ Γογεοξγαί. Ρ. 49) τὸ περὶ 

Θεσπρωτῶν βιβλίον ὁλόκληρον καὶ Πείσανδρος ὁ Καμιρεὺς 

Πεισίνου τοῦ Λινδίου τὴν Ἡράκλειαν, Πανύασις τε ὁ 
“Αλικαρνασσεὺς παρὰ Κρεωφύλου τοῦ Σαμίου τὴν Οἰχαλίας 

ἅλωσιν. 

Ι. Ἐπϑί. 1796. 35 ἰστέον δὲ ὅτι γενεαλογοῦσι Διὸς μὲν 

καὶ Εὐρυοδίας ᾿Αρκείσιον, αὐτοῦ δὲ καὶ Χαλκομεδούσης 
Λαέρτην' τοῦ δὲ καὶ ᾿Αντικλείας Ὀδυσσέα" οὗ καὶ Πηνε- 

λόπης Τηλέμαχον" αὐτοῦ δὲ καὶ Πολυκάστης τῆς Νέστορος 
Περσέπτολιν, ὡς Ἡσίοδος (τ. 17. 3). ᾿Αριστοτέλης δὲ ἐν 

᾿Ιθακησίων πολιτείᾳ (τ. 463) καὶ Ἑλλάνικος ([τ. 141) δὲ 

Τηλέμαχόν φασι Ναυσικάαν γῆμαι τὴν ᾿Αλκινόου καὶ 
γεννῆσαι τὸν Περσέπτολιν. τινὲς δὲ καὶ τοιούτοις λόγοις 
ἐνευκαιροῦσιν. ἐκ Κίρκης υἱοὶ καθ᾽ Ἡσίοδον (ΤΉεορ. 
τοῖα) Ὀδυσσεῖ ἴΑγριος καὶ Λατῖνος, ἐκ δὲ Καλυψοῦς 

Ναυσίθοος καὶ Ναυσίνοος. ὁ δὲ τὴν Τηλεγονείαν γράψας 
Κυρηναῖος ἐκ μὲν Καλυψοῦς Τηλέγονον υἱὸν Ὀδυσσεῖ 

ἀναγράφει ἢ Τηλέδαμον, ἐκ δὲ Πηνελόπης Τηλέμαχον καὶ 

5 εὐγάμμων] εὐγάμων ςοά. [,40Γ. ν. 3: εὐγράμμων Ἐπ|Ὶ. Ῥτδερ. εν. Χ. 

᾿ ΤΕ ἀεάιιοεία εδὲ Ουγεηδη 8Πη15 α. 6. ὅ4ο-ὅ51. Τεϊερο 181 
ΒΟΓΙΡΘΙ: εἰ ΟἸπδαϑίποῃ [ν8ςο ἰεβίε Επβερ. Οἤτγομ. δά ΟἹ. ἰν. 2 [Ἁ. ς. 762] 
Ε, α. Ε΄ Ρ. 196 
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ΤΕΙΕΘΟΟΝΙΑ 

᾿Αρκεσίλαον. κατὰ δὲ Λυσίμαχον (Ε, Η. 6. {{|. 330) υἱὸς 
αὐτῷ ἐξ Εὐίππης Θεσπρωτίδος Λεοντόφρων, ὃν ἄλλοι 
Δόρυκλόν φασι Σοφοκλῆς δὲ (πη ἀταιηαίε Ὀδυσσεὺς 
ἀκανθόπληξ αἱ νὶά.) ἐκ τῆς αὐτῆς Εὐρύαλον ἱστορεῖ ὃν 
ἀπέκτεινε Τηλέμαχος. ὁ δὲ τοὺς νόστους ποιήσας Κολο- 

φώνιος (Νοβίοὶ ἔτ. ἰχ) Τηλέμαχον μέν φησι τὴν Κίρκην 
ὕστερον γῆμαι, Τηλέγονον δὲ τὸν ἐκ Κίρκης ἀντιγῆμαι 

Πηνελόπην. περιττὰ ταῦτα καὶ κενὴ μοχθηρία. εἰ δ᾽ 

οὖν στενῶς φράζοιντο, μικρὸν τὸ βλάβος. ἱπάς Ἐπάοοϊα 
Ἴ7.1ττ. Ρᾶποδ ἰδηΐαπη 5000]. ΜΈ, οἵ, εἴ 50}0]]. Τγοορῆτγ. 818 

δα ἤπειη. 

4186 ἀε Τεϊεροηΐα δεαια δ 486 ἀε Νοβεὶβ ἀἰοιϊξ νΙάείξαγ Ἐπ|ι. 
ΕἸ γϑιηθοῇο 5 ρϑίθθαε απ8ὲ παγαῖς Ρ]ααγοι5 αυδεϑί. βρίαεο. 14 
(Ατιϑβίοίειὶ. ἔτ, 464) ἰογτίαϑβε ε Τεϊεροηῖα Πυχετγιηΐ. 

ΘΑΆΜΙΝΑ. ΕΡΙΘΟΛ Οὐ ΟΝΟΝ 
Γ(ςΟΟΜΡΚΕΉΗΕΝΘΑ 

Ι 
ΑΜΡΗΙΑΒΑΙ ἘΧΕΙ ΑΒΙ5 

γι. ΗἩετγοά. ο. 9 Ἠοιηοταβ οὐπὶ ΝΕοηίϊομοβ δανθηϊββεί 

κατήμενος ἐν τῷ σκυτείῳ παρεόντων καὶ ἄλλων τήν τε 
᾽ὔ 9 “-“ 5 ’ὔ 3 “ ’ ἊΝ 5) ’ὔ 

ποίησιν αὐτοῖς ἐπεδείκνυτο ᾿Αμφιάρεώ τε τὴν ἐξελασίαν 
Ἂν 9 Ν Ν Ν “ - Ἂν 3 Ν ΄ 

τὴν ἐς Θήβας καὶ τοὺς ὕμνοῦς τοὺς ἐς θεοὺς πεποιημένους 

αὐτῷ. 

Θυϊάα5 'η Ηοπιετὸ 37 ἀναφέρεται δὲ εἰς αὐτὸν καὶ ἄλλα 
Ν ΄, 3 “ 5. ὩΣ 

τινὰ ποιήματα .. . ᾿Αμφιαράου ἐξέλασις. 

Π 

ΟΕΓΟΗΑΙΙΑΒΕ ΠΑΤΙΟΘΙῚΒ 

Θυϊά, ἴῃ Ηοππετο 37 ἀναφέρεται δὲ εἰς αὐτὸν καὶ ἄλλα 

τινὰ ποιήματα... . ᾿Αμφιαράου ἐξέλασις, παίγνια, Σικελίας 
(Οἰχαλίας ῬεαΙβθοη) ἅλωσις. .. 

Θίταρο 438 τὴν δ᾽ Οἰχαλίαν πόλιν Ἐὐρύτου λεγομένην 
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ΟΕΟΗΑΙΙΑΕ ἨΑΙΟΒΙ5 

“' "Ἢ ’ ᾽ ε “ ἈΠ 79 3 ΄, ἔν τε τοῖς τόποις τούτοις ἱστοροῦσι καὶ ἐν Εὐβοίᾳ καὶ 

ἐν ᾿Αρκαδίᾳ, καὶ μετονομάζουυσιν ἄλλοι ἄλλως, ὃ καὶ ἐν 
τοῖς Πελοποννησιακοῖς εἴρηται (338). περὶ δὲ τούτων 

“ δὰ ’ ’, Ὁ ε {ἀπε κοῖς ςε “ Ν ζητοῦσι καὶ μάλιστα τίς ἣν ἡ ὑπὸ Ἡρακλέους ἁλοῦσα, καὶ 
ἃ ’ , « 4 Ν 9 ’ [ἡ 

περὶ τίνος συνέγραψεν ὁ ποιήσας τὴν Οἰχαλίας ἅλωσιν. 

638 Σάμιος δ᾽ ἦν καὶ Κρεώφυλος, ὅν φασι δεξάμενον 

ξενίᾳ ποτὲ Ὅμηρον λαβεῖν δῶρον τὴν ἐπιγραφὴν τοῦ ᾿ μηρ ρ ω) γραφῇ 

ποιήματος ὃ καλοῦσιν Οἰχαλίας ἅλωσιν. Καλλίμαχος δὲ 
3 ’ἤἢ 3) , ᾿) 3 ; . ε 

τοὐναντίον ἐμφαίνει δι’ ἐπιγραμματός τινος (νὶ. ΝΥ.) ὡς 
5 ’ Ν 7 ’ ᾽ « 4 Ν Ν 

ἐκείνου μὲν ποιήσαντος λεγομένου δ᾽ ὋὉμήρου διὰ τὴν 
λεγομένην ξενίαν" 

““ ’ὔ [ 4) ’ ’ Ἁ “-“ [2 

τοῦ Σαμίου πόνος εἰμί, δόμῳ ποτὲ θεῖον ᾿Ομηρον 

δεξαμένου" κλείω δ᾽ Εὔρυτον ὅσσ᾽ ἔπαθεν 

καὶ ξανθὴν ᾿Ιόλειαν, .Ομήρειον δὲ καλεῦμαι 

γράμμα' Κρεωφύλῳ Ζεῦ φίλε τοῦτο μέγα. 
τινὲς δὲ διδάσκαλον “Ομήρου τοῦτόν φασιν, οἱ δ᾽ οὐ τοῦτον 
ἀλλ᾽ ᾿Αριστέαν τὸν Προκοννήσιον. 

δρίρτϑιίητηϑ μαρθεΐ εἰ ϑεχί. ἘΤΩΡ. δἄν. Μαίῃ. ἱ. 47 Ξξ, 226 

Ἰεοῖο Κρεωφύλου ῥτο τοῦ Σαμίου ν. 1. 
ΟΡ ΠπΞ. ἢν. 2.5. {{{- .2): 

ΡΙαὶ. τερ. όοο Β ὁ γὰρ Κρεώφυλος, ὦ Σώκρατες, ἴσως, 
ὁ τοῦ Ὁμήρου ἑταῖρος τοῦ ὀνόματος ἃν γελοιότερος ἔτι 

δὰ ὦ ’ 93 Ν ’, ἈΠ Ε 3 “ 

πρὸς παιδείαν φανείη, εἰ τὰ λεγόμενα περὶ “Ομήρου ἀληθῆ. 

λέγεται γὰρ ὡς πολλή τις ἀμέλεια περὶ αὐτὸν ἣν ἐπ᾽ αὐτοῦ 
ἐκείνου ὅτε ἔζη. 5000]. ἴῃ ἰος. Κρεώφυλος Χῖος, ἐποποιός. 

Ν Ν ΞΈΕΙΝ ε Ψ Ν «ε ’ Ο)δ ὡς ὔὕ 

τινὲς δὲ αὐτὸν ἱστορήκασι γαμβρὸν Ομήρου ἐπὶ θυγατρί, 
ν Φ ε ἢ “ “ 3. ἀνα δ᾽ θσὶ ᾿ “ “ 

καὶ ὅτι ὑποδεξάμενος “Ὅμηρον ἔλαβε παρ᾽ αὐτοῦ τὸ ποίημα 

τῆς ᾿Ιλιάδος. 
. - “Ὁ. 

Θυ]445 Κρεώφυλος. ᾿Αστυκλέους, Χῖος ἢ Σάμιος, ἐπο- 
, Ν κ 5.Ὸ Ν ε ᾿ ε ᾽ Ν “.λΧ 

ποιός" τινὲς δὲ αὐτὸν ἱστόρησαν Ομήρου γαμβρὸν ἐπὶ 

θυγατρί. οἱ δὲ φίλον μόνον γεγονέναι αὐτὸν Ὁμήρου 
λέγουσι, καὶ ὑποδεξάμενον “Ὅμηρον λαβεῖν παρ᾽ αὐτοῦ 

Ν ’ὔ Ν “ ΡῚ ᾽7ὔ [τι τὸ ποίημα τὴν τῆς Οἰχαλίας ἅλωσιν. 
ΝΝ Ν 2 4 ΟΣ “Ὁ “- ’ Επδβί. 330. 41 περὶ δὲ Οἰχαλίας ἐν τῷ τῶν Πυλίων 
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καταλόγῳ (298. τό) ἱκανῶς ἐρρέθη" τῆς Θεσσαλικῆς δὲ νῦν 
Ὅμηρος μέμνηται. εἴρηται δὲ καὶ περὶ Ἐρύτου ἐκεῖ καὶ 
τῆς αὐτοῦ θυγατρὸς ᾿Ιόλης δι᾿ ἣν ἐπόρθησεν Ἡρακλῆς τὴν 
Οἰχαλίαν. εἰς ἣν δοκεῖ γράψαι καὶ “Ὅμηρος, ὡς δηλοῖ ὁ 
ἱστορήσας ὅτι Κρεώφυλος ὃ Σάμιος ξενίᾳ ποτε δεξάμενος 

τὸν Ὅμηρον ἔλαβε δῶρον ἐξ αὐτοῦ τὴν ἐπιγραφὴν τοῦ ποιή- 
ματος ὃ καλοῦσιν Οἰχαλίας ἅλωσιν, τουτέστιν ἔσχεν εἰς 
ἀντίδοσιν ἐξ “Ομήρου τὸ μὴ ἐπιγράψαι τὸ βιβλίον ἑαυτῷ 

ἀλλὰ τῷ φίλῳ Κρεωφύλῳ, οἷον ὅτι Κρεωφύλου Σαμίου 
Οἰχαλίας ἅλωσις. τινὲς δὲ ἀνάπαλίν φασι Κρεώφυλον μὲν 

γράψαι Ὁμήρῳ δὲ ἐπιγραφῆναι τὸ βιβλίον διὰ τὴν ξενίαν. 

διὸ καὶ Καλλίμαχος [υἰ 5.ρτΓΆ]} τινὲς δὲ καὶ διδάσκαλον 

Ὁμήρου τὸν Κρεώφυλον εἶπον, ἕτεροι δὲ ᾿Αρισταῖον τὸν 
Προκοννήσιον, ὡς καὶ ταῦτα ὃ γεωγράφος ἱστορεῖ (638 ΒυργΓδ). 

5:121Π1ἃ τα πη ἀς Θίαβιηο εἴ ΟΥὙΡΓΙΙ5, Ρ. 117. 

ΤΙ. ἘΡΙΠΊΈτΙσῖη. Εἴθτη- τότ: Δ ΟΧΟῚ 227 
“ ’ὔ Ν. Ἀ7.5.59 3 γ ’ 

ἐνθεν λύσομεν καὶ τὸ ἐν ᾿Οδυσσείᾳ προτεινόμενον 

ῥωγαλέα τὰ καὶ αὐτὸς ἐν ὀφθαλμοῖσιν ὅρηαι (ξ 343) 
“ Ν ε΄ ΚΡ. - .] ΄, ς ’ ἃ 2 τοῦτο δὲ εὑρήσομεν καὶ ἐν τῇ Οἰχαλίας ἁλώσει, ἢἣ εἰς 

Ὅμηρον ἀναφέρεται, ἔστι δὲ Κρεώφυλος ὁ ποιήσας. 
5 Ἡρακλῆς δ᾽ ἐστὶν ὃ λέγων πρὸς ᾿Ιόλην 

4. { ϑ ΣΡ ΩΝἮῃ “ 3...59 3 “ Μ“ ὦ γύναι αὐτὴ ταῦτα τ᾽ ἐν ὀφθαλμοῖσιν ὅρηαι. 

11. Ῥαι8. ἷν. 2. 3 Θεσσαλοὶ δὲ καὶ Εὐβοεῖς, ἥκει γὰρ δὴ 
3 ’ “ 9 “΄ σε ’ Ν 7, “ « 

ες ἀμφισβήτησιν τῶν ἐν τῇ Ἑλλάδι τὰ πλείω, λέγουσιν οἱ 
Ν ε Ν. 2 ’ ’ὔ 3 “ 53.,23 ς “ 3 Ν 

μὲν ὡς τὸ Εὐρύτιον" χωρίον δ᾽ ἔρημον ἐφ᾽ ἡμῶν ἐστι τὸ 

Εὐρύτιον' πόλις τὸ ἀρχαῖον ἦν καὶ ἐκαλεῖτο Οἰχαλία, τῷ 
ἊΣ 3 ’ ’ Ἢ 3) ε ’ὔὕ ’ ε 

δὲ Εὐβοέων λόγῳ Κρεώφυλος ἐν Ἡρακλείᾳ πεποίηκεν ὁμο- 

λογοῦντα, Ἑκαταῖος δὲ ὁ Μιλήσιος ({τ. τοῦ) ἐν Σκίῳ μοίρᾳ 

τῆς ᾿Ερετρικῆς ἔγραψεν εἶναι Οἰχαλίαν. 

1171. 50Π0]. ϑορῇ. Τύϑοῃ. 266 διαφωνεῖται δὲ ὁ τῶν 

Εὐρυτιδῶν ἀριθμός: Ἡσίοδος μὲν γὰρ δ΄ φησιν ἐξ Ἐὐρύτου 

Ι, 5 Οἰχαλίας] Χαλίας ςοά. 6 αὐτὴ κἀ 4. Κόςϊγ 
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“ δ Ν 7 

καὶ ᾿Αντιόχης παῖδας οὕτως (τ. ττοὺ, Κρεώφυλος δὲ β΄, 

᾿Αριστοκράτης (Ἐ. Η. 6. ἰἱν. 333) δὲ γ΄. 

ΙΝ. 5.}ο]. Βπτ. Μεά. 2ό4 Δίδυμος δὲ ἐναντιοῦται τούτῳ 
[τῷ Παρμενίσκῳ] καὶ παρατίθεται τὰ Κρεωφύλου ἔχοντα 

Ὡ ΩΝ Ν 7 7 ’ὔὕ ΡῚ ,ὕ 

οὕτως" τὴν γὰρ Μηδειαν λέγεται διατρίβουσαν ἐν Κορίνθῳ 

τὸν ἄρχοντα τότε τῆς πόλεως Κρέοντα ἀποκτεῖναι φαρμά- 
’ἤ ἊΝ ἊΣ ᾽7ὔ ὯΝ Ν “ 3) ΤΩ 

κοις. δείσασαν δὲ τοὺς φίλους καὶ τοὺς συγγενεῖς αὐτοῦ 
-“ 9 3 7 Ν ΩΝ ε ’ , ἂν ’ὔ » Ν 

φυγεῖν εἰς ᾿Αθηνας, τοὺς δὲ υἱούς, ἐπεὶ νεώτεροι ὄντες οὐκ 

ἠδύναντο ἀκολουθεῖν, ἐπὶ τὸν βωμὸν τῆς ᾿Ακραίας Ἥρας 
καθίσαι νομίσασαν τὸν πατέρα αὐτῶν φροντιεῖν τῆς σωτη- 

ρίας αὐτῶν. τοὺς δὲ Κρέοντος οἰκείους ἀποκτείναντας 
9 ΝᾺ “3, ’ 4 ςε ἯἯ 5 ,ὔ Ν :5 ᾽ὔ 

αὐτοὺς διαδοῦναι λόγον ὅτι ἣ Μήδεια οὐ μόνον τὸν Κρέοντα, 
3 Ων Ν Ἂν ε ΄“ “ “ 7] 

ἀλλὰ καὶ τοὺς ἑαυτῆς παῖδας ἀπέκτεινε. 

11. ΡΗΟΟΑΙ͂Β 

Ηετοά. νἱΐ. ο. τό διατρίβων δὲ παρὰ τῷ Θεστορίδῃ ποιεῖ 
ἸΙλιάδα τὴν ἐλάσσω ἧς ἡ ἀρχή (τ. τ), καὶ τὴν καλουμένην 
Φωκαίδα, ἣν φασιν οἱ Φωκαεῖς Ὅμηρον παρ᾽ αὐτοῖσι 

ποιῆσαι. ἐπεὶ δὲ τήν τε Φωκαίδα (φωκίδα Μαε' Μαε2) καὶ 

τἄλλα πάντα παρὰ τοῦ Ὁμήρου ὁ Θεστορίδης ἐγράψατο, 

διενοήθη ἐκ τῆς Φωκαίης ἀπαλλάσσεσθαι, τὴν ποίησιν 

θέλων τοῦ “Ὁμήρου ἐξιδιώσασθαι. 

γδγϑτς ζογοζοῖ 2 7ο»2670 ἀὐοἰϑογῤέϊ φτζ 760 1746 171 

]Τάαας Οαγεοοα Ζ7γηρ7ι15 γιόψτ 22. ( γοζ "» αρηηδ7ι {15 
7, ελιττε7έ27. 

ΕΝ: 

Ηἱϊρροογαίεβ περὶ ἄρθρων ἐμβολῆς 8. 
καλῶς γὰρ Ὅμηρος καταμεμάθηκε ὅτι πάντων τῶν 

,ὔ , , 39 , , Ν [γᾷ Ν 
προβάτων βόες μάλιστα ἀτονέουσι ταύτην τὴν ὥρην, καὶ 

βοῶν οἱ ἀρόται, ὅτι τὸν χειμῶνα ἐργάζονται. τούτοισι 
τοίνυν καὶ ἐκπίπτει μάλιστα" οὗτοι γὰρ μάλιστα λεπτύνονται. 
νον διὰ τοῦτο οὖν ἐποίησεν τάδε τὰ ἔπη" 
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{ 
ὡς δ᾽ ὁπότ᾽ ἀσπάσιον ἔαρ ἤλυθε βουσὶν ἕλιξιν 

Ὁ 5 3 “ ε “Ὁ ᾽ὔ ,ὔ 

ὅτι ἀσμενωτάτη αὐτοῖσιν ἢ βαθεῖα ποίη φαίνεται. 

Μοομ]οοη 5 ὦμος δὲ ἐκπίπτει κάτω" . . . οἷον καὶ 
Ν “ ,ὔ Ν ’, ΄, ς ΄ 

βουσὶ χειμῶνος φαίνεται διὰ λεπτότητα. . . τό τε Ομη- 

βειον καὶ διότι λεπτότατοι βόες τηνικαῦτα. 

111. ΡΙαί. ὕοτρ. βιό (Ὁ οὐκοῦν οἵ γε δίκαιοι ἥμεροι, ὡς 
5» Ὅ 

ἐφη μηρος. 
Ιν. Χεη, ϑυτηροϑβ. ν11}. 30 

καὶ ἐγὼ δέ φημι καὶ Γανυμήδην οὐ σώματος ἀλλὰ ψυχῆς 
ε ς Ἂν Ν 9 “ 2 “ πι Ν 

ἕνεκα ὑπὸ Διὸς εἰς ᾿Ὅλυμπον ἀνενεχθῆναι. μαρτυρεῖ δὲ 
3 93 “ 4 Ν ἊΣ ᾽ δες ͵ 

τοὔνομα αὐτοῦ" ἔστι μὲν γὰρ δήπου καὶ Ὁμήρῳ 
[ γάνυται δέ τ᾽ ἀκούων" 

τοῦτο δὲ φράζει ὅτι ἥδεται δέ τ᾽ ἀκούων. ἔστι δὲ καὶ 

ἄλλοθί που 

πυκινὰ φρεσὶ μήδεα εἰδώς" 
τοῦτο δ᾽ αὖ λέγει σοφὰ φρεσὶ βουλεύματα εἰδώς. 

διςίοῦ 56 συγ οὶ σΑΓΙΏ1Π15 5εὶ ντηπὶ ἤρπγα ᾿πα1Ὲ εἰν πιοϊορῖσδ. 

Υ. ΡιΙαΐο Ῥῃαβάγ. 252 Β λέγουσι δέ, οἶμαι, τινὲς Ὅμηρι- 

δῶν ἐκ τῶν ἀποθέτων ἐπῶν δύο ἔπη εἰς τὸν ἔρωτα, ὧν τὸ 
4 ες Ν ἂν 9 ’ » ες 
ἕτερον ὑβριστικὸν πάνυ καὶ οὐ σφόδρα τι ἔμμετρον" ὑμ- 

νοῦσι δὲ ὧδε: 
Ν 3. Ν. ἂν Ν ΝΜ “ ’ 

τὸν ὃ ἤτοι θνητοὶ μὲν Ἑξρωτα καλοῦσι ποτηνόν, 
»)} Ν 7 Ν ’ »} , 

ἀθάνατοι δὲ ΠΠτέρωτα διὰ πτερόφοιτον ἀνάγκην. 
τππᾶς Πο5 νεῦϑιιβ ἔγαχεσιὲ Ῥ]δΐο ᾿ποεγίιπ)ι : ΠΥ Π ΠῚ 5ῈΡΕΓΕ ΠΟΡΪ5 

ΨΊΒΙ δαηΐ (. Ὁ. τοοη. 1536. 

ΝΙ. Δοβοῆίηθβ 1. ὃ 128 καὶ οὕτως ἐναργές ἐστι καὶ οὐ 
[4 ἃ ᾿ Ὁ ᾿ ἜΣ. Ν Ν , 

πεπλασμένον ὃ λέγω ὥσθ εὑρήσετε καὶ τοὺς προγόνους 
, ε “ ’ὔ Ν ς , Ν Ν “ 

φήμης ὡς θεοῦ μεγίστης βωμὸν ἱδρυμένους, καὶ τὸν ᾿Ομη- 
4 3 ΄ι 3 Υ , δ “ ΄“ 

ρον πολλάκις ἐν τῇ ᾿ἰλιάδι λέγοντα πρὸ τοῦ τι τῶν 

μελλόντων γενέσθαι 
,ὔ 5..Ὁ.5 Ν 3) 

φήμη δ᾽ ἐς στρατὸν ἦλθε. 
θεπι. ἘΡ᾿ ΆΡΗ. 59 ν. Π1π ρεγϑ. ΓΝ ; Ασὶβέορῃ. Ρας. 1282, 1283, 286, 1587 
ν. Ρ. τιό. : 

Ι, 11. 6 (ἢ ψ 233 ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἂν ἀσπάσιος γῆ νηχομένοισι φανήῃ, Η165. 
Ο. ἢ. 58ὃςξ 544. 
ΝΊΙ. 6 ἦλθε] ἧκε οοἄ. Ῥατ. 3002 
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ΝΠ]. 5.Πο]. Τ' Ὡ 420 ἀδύνατον νεκρῶν τραύματα μύειν, 
ὥς φησιν ᾿Αριστοτέλης (΄. 1569 Κοβε) εἰρηκέναι Ὅμηρον 

μῦσεν δὲ περὶ βροτόεσσ᾽ ὠτειλή. 
τοῦτο δὲ τὸ ἡμιστίχιον οὐ φέρεται. 

ψεγββϑίτηε βοποϊϊαβίβ. 

ΨΠΠ. Ατ. ἀβ Αη. 1. Ὁ. 2. 404 Δ 25 ὁμοίως δὲ καὶ ᾿Αναξ- 

αγόρας ψυχὴν εἶναι λέγει τὴν κινοῦσαν, καὶ εἴ τις ἄλλος 
εἴρηκεν ὡς τὸ πᾶν ἐκίνησε νοῦς, οὐ μὴ παντελῶς γ᾽ ὥσπερ 

Δημόκριτος (ὃ τοο ΤΠ) εἶδ). ἐκεῖνος μὲν γὰρ ἁπλῶς ταὐτὸν 
ψυχὴν καὶ νοῦν' τὸ γὰρ ἀληθὲς εἶναι τὸ φαινόμενον" 

διὸ καλῶς ποιῆσαι τὸν Ὅμηρον ὡς 
Ἕκτωρ κεῖτ᾽ ἀλλοφρονέων. 

ΙΧ, Χ, ΧΙ. Ατ. Ἐπῃ. Νῖς. {]. 8. τιτό Β 26 ἰτητικώτατον 

γὰρ ὁ θυμὸς πρὸς τοὺς κινδύνους, ὅθεν καὶ “Ὅμηρος 

σθένος ἔμβαλε θυμῷ 

καὶ μένος καὶ θυμὸν ἔγειρε 

καὶ ὃριμὺ δ᾽ ἀνὰ ῥῖνας μένος (ω 318, 319 οτάϊπε ἰαγθαίο) 

καὶ ἔζσεν αἷμα. 

ΧΙ. ΟὨγγβίρραβ ἀρ. (αΐςη. ἄς ρ͵δο. ΗἸΡΡ. εἰ ΡΙαΐ. 111. ττρ 

πρῆσεν ἐνὶ στήθεσφιν ἐρισθενέος Διὸς ἀλκὴν 

γνωμέναι. 

Χ]ΙΠ. Ιἄδτῃ Ὁ. 

τότε δὴ στηθέων θ᾽ ἅμα φρένας ἐξέλετο Ζεύς 
εἰπε πάδβεϊο ἱποογίαβ. οἰ Ρ 470 Ζ 234 Τ 137. 

ΧΙΝ. [Ιἄδπι 10. 

ἄλλο δ᾽ ἐνὶ στήθεσσι νόος καὶ μῆτις ἀμύμων. 

ΧΝ. ΡΙαΐζαγοῆυβ νἱῖ. Ηομ. [1ΐ. 2232 ἔστι δὲ καὶ ἄλλος 

τρόπος ἣ μετωνυμία... οἷόν ἐστι παρ᾽ αὐτῷ 

ἦμος ὅτ᾽ αἰζηοὶ Δημήτερα κωλοτομεῦσι 

ΝΗΠΙ. εδάειη ΑἸεχ. Αρῆγ., Ὑπεπἶβί., ϑυγίδη., Αβοῖερ., ϑτηρὶ., 
ῬῃΙὸορ., ἘΠ165. οἷ. Δ 356 4πεπὶ ποίαν ΑΥ., Ξ 420 58ερε οπλἝσβ ΠῚ. 

ΙΧ. 83 ΟἿ Δ τὶ Ξ 151 σθένος ἔμβαλ᾽ ἑκάστῳ ΤΠ 529 μένος δέ οἱ ἔμβαλε 
θυμῷ 4 (ἴ. Ε 51το Τρωσὶν θυμὸν ἐγεῖραι Ο 232 οἱ ἔγειρε μένος 
μέγα 594 ὅ σφισιν αἰὲν ἔγειρε μένος μέγα 6 ῥέε, ἔρρεεν ἀξ 5αηρτπα 
50]] ππῖα 
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νΕΚθνθ. ΠΕΚΟΘΙΟΙ 

ἰάθτη ἄς 1ϑἄβ δὲ Οϑιγις 66, 2377 Ὁ 
Ν ’ ΕΝ “κι ’ 

ποιητὴς δέ τις ἐπὶ τῶν θεριζόντων 
“ ας) 5) 9 7 “ 

τῆμος ὅτ᾽ αἰζηοὶ Δημήτερα κωλοτομεῦσιν. 

δ. αν ἊΝ 3 Ὅλ ζᾺ Ν ΄ ε Ν ΘΌΨΥΝΝΟ .9 ’, εἰσὶ δὲ παρ᾽ αὑτῷ μεταφοραὶ ποικίλαι, αἱ μὲν ἀπὸ ἐμψύ- 

χων ἐπὶ ἔμψυχα, οἷον 

φθέγξατο δ᾽ ἡνίοχος νηὸς κυανοπρῴροιο. 
ΔΠΟΏΥΠΊΙΒ ἴῃ 8ηΘΟΩ͂, ρΙᾶθο. Βοίββοῃδα!!} [1]. 286 ἔτι τῶν 

“ ε Ν 3 , ς 2 » Δ , μεταφορῶν αἱ μὲν ἀντιστρέφουσιν, αἱ δ᾽ οὔ. καὶ ἀντιστρέ- 

φουσι μὲν αἱ τοιαῦται [εδάεπὶ] καὶ 

ἵππων κυβερνητῆρες (οἴ. Ορρίαῃ. ἱ. 96). 

ΧΟ]. [ἄδτ 11. Ρ5 τὸ ἐνεργητικὸν ἀντὶ τοῦ παθητικοῦ 

δωρήσω τρίποδα χρυσούατον 
ἀντὶ τοῦ δωρήσομαι. 

ΧΥ͂ΙΠΙ]. 50}0]. ἴῃ Τγοορῆτ. 86 λεύσσω θέοντα γρυνόν]... 
Ν Ν ἕν Ν 3 7 Ν ᾽ὔ [ 

γρυνὸν δὲ εἶπε τὸν ᾿Αλέξανδρον κατὰ μετωνυμίαν καλέσας" 

γρυνὸς γάρ ἐστιν ὃ κορμός" καὶ “Ὅμηρος 
Ν Ν ,ὔ , 5] »} , 

γρυνοὶ μὲν δαίοντο μέγας ὃ “Ηφαιστος ἀνέστη 
εἰ Π 46 ΠῈ νεύβαμη ΕἾ Π]. ΤΠΔΡῚ. 241. 45 564 γρουνοί. 

ΧΙΧ. Απηπιοηΐιβ περὶ διαφορᾶς ὀνομάτων ἴῃ ν. οὗτος 
οὗτος τοι Διομήδης. 

ΧΧ, 14. ἴῃ ν. λῃτουργεῖν 
7 Ο) {2 

ληιτον ἀμφεπένοντο. 

ΧΧΙ, (Οα]επὰβ ἴῃ Η]ΡΡοογ. περὶ ἀγμῶν 11. 70 
καὶ μέσον μὲν γὰρ ὁ ποιητὴς ἑνικῶς εἶπεν αὐτό" 

περὶ ζώνην 
βάλλεται ἰξύην ἑκατὸν θυσάνοις ἀραρυῖαν. 

οἷ, Ξ τϑ1. σογγιρίεα [ογίαβϑε ναῦῖβ ἰεςίϊο νΕΥΘΊ 1} ε 231 Καὶ 544 56. 
περὶ δὲ ζώνην βάλετ᾽ ἰξυϊ 

καλὴν χρυσείην ἑκατὸν θυσάνοις ἀραρυῖαν. 

ΧΧΙΠ. Απηπηοηΐι8 ἴῃ ῬΟΙΡΗ. ἴ88ρ. Ρρτόοετη. 41. 30 (εά. 

Βα886, Ρ. 9) καὶ ὁ ποιητὴς 
2 Ν Ν “ 4 

ἐπεὶ σοφὸς ἤραρε τέκτων. 
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ΟΙει. ΑἸεχ. βίγοιῃ. ἰ. 4.1 Ὅμηρος δὲ καὶ τέκτονα σοφὸν 
καλεῖ. 

εδάἄεπι ΝΙςοηηθοῆ. 585. ἱπ|ΐ. ἘΠῚ45 ρσοΐερ, ΡΠ] βορῆ. ας. 9 ανίά 1ά. 
ς. 15, Επι5ί. 1023. 14. οἵ. Ψ 712 τούς τε κλυτὸς ἤραρε τέκτων. Βυνναίεγ 
1. ῬΗ. νι!. 66. 

ΧΧΠΙ. ϑεγνὶυβ ἴῃ  εγρ. Αθη. χὶϊ. ὅρι βιτ ἀπηίχαβ Παϑίϊ- 

1115 Δυταθ] Ζ7ο)1671εΣ 

συρίζουσα ΜΑΚΕΛΟΝ ΙΟΙΤΙΤΑΤΕ λόγχη 
σοηϊςοῖα5 μακεδνόν (ΔιιοιΟΥἹ Ιάεπὶ φιοα μακρόν) εἰ ἵστατο νεὶϊ ἴπτατο. 

ΧΧΙΝ. Ῥγοραβ ἴῃ Νετγρ. αξοτρ,. 11. βού 

γνγογί 6721171..,5α77α71 αῤῥεοίίαίαηι Ποηιόγιδ ἀοε17. 

ΧΧΥ. ϑυϊάαβ θωύσσοντες" ὑλακτοῦντες. Ὅμηρος 
ἋἍ ’ὔ 

βαρύβρομα θωύσσοντες. 

Η!5 νευϑίθιιβ, σι οσιιπι πὶ ΡΓῸ νδγ}15 ἰθεοιοπῖθιι5 Ηοπμογιοὶβ πάθε πα] 
νι ἀεπίιγΓ ε556, ἢϊ ε σγοῖΐο νεὶ] ἢν ΠΊΠΙ5 οΥΙ, 1111 Δα] Ο ΙΕ ΠΩ δαπέ ατιο5 
βου ρίοῦ νἱΐδε ΗἩδγοάοίεαα πεβοῖο τπᾶς ἀθοογρϑίί. 

ού-τοο αἰδεῖσθε ξενίων 
120. 1 αἶψα πόδες 
τό4 οἵῃ μ᾽ αἴσῃ δῶκε 

203,4 Θεστορίδη 

225-322 κλῦθι Ποσειδάων 

239-41: πότνια γῆ 

251-4Ὦ ὀ ναῦται ποντοπόροι 

270--3 ἄλλη τίς σου πεύκη 

202-- Γλαῦκε βοτῶν 
“7 3 , 

401-4 κλῦθι μοι εὐχομένῳ κουροτρόφε 

409-13 ἀνδρὸς μὲν στέφανος παῖδες 
ἧ ,ὔ Ν ,, 

4817, ὃ τοίων γὰρ πατέρων 

ΨΕΓΘΙ5 ΠΕΧΑΠΊΕΊΓΙΟΟσ ΘΠ νπΊοσ αποίαιοίς εχβϑίδης ΘΟ] ]ΠΡΈΓΕ ΠΟΠ 
δ αῖτι5 Ἰοςὶ εϑί : ̓ισεΐ ἰαπιεη δα ΐεγγε ᾿ΠῚ {τῇ νΕΥΒι5 ἢ να 56 ᾿Π5ΟΓΙ ΡΕ ΠῚ 
δριια Κ᾽ γείβε ηηεσιτμῃ [7αδοτγ ον} 62 Ὁ. 90 ἢ. 64 

ὡδε ποτ εν τιρυνθι 
αυδίίζαον ρΡεάεϑ δα Ἡερμδεβέίοημε Ἐποῆ. 1. 3. βεγνδίοβ 

Τίρυνς οὐδέ τι τεῖχος ἐπήρκεσε. 
ΡΓδεθιξ ρΑΡυ για ΠΟΠπι11105 41] βρύα ΑἸεχϑπάγιπδπ δείδίεπι νι ἀεπέιγ 
ΔΒΟΕΠΆΕΓΕ, σεα ἱγαριηεπία ἰδπέιμπι : οἴ. σγεορ αΥΥΊ, 56γ195 1], τϑ801, 
Ρ. 13, ΠΙδοῖ Ραῤγγὶ 1. τοοῦ, Ρ. 4τ, Οχγγλγνηοίη5 Εαργγὲ 111. τ. 422 564.; 
ν]. ἢ. 859, 8όᾳ, Βεγίϊηον αἰ αοοϊξογίοχίσ 11, Ὁ. 145 544., Ραρ. Μι5. Βεῖξ. 
121 ἴῃ σγοορ Ραῤγγί ἐπ πὸ Βγιϊδη ἤνοιγε τ803 ἴ. 83 544. ἴῃ Πας οἴ, 
ν. 42 τω νυν μηδε συ [τα]υτα τεη εἰπησθα γυναικι. 
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ΜΑΚΟΙΤῈΪ 

765 720,1 

ῬΙαίο ΑἸΟΙΡ. 11. 127 ( {γ. τ. 5}. 
Ηγρετίἀοβ ρτο ΤΙ ΟΡ Γ. οο]. νἱ. 21 καὶ ταῦϊτα δο]κεῖ ἂν 

ἜΡΉ κε “Ὁ 3 , 5) “ ε ’ “- μον 
ὑμῖν ἢ [Ὀρέστης] ἐκεῖνος ὁ μαινόμενος ποιῆσαι ἢ Μαρ- 

γίτης ὁ πάντων ἀβελτερώτατος; 
Αδβομίηεβ ἴῃ Ο(ίεβ. ὃ τόο (ν. Ηδγροογαίϊϊοποπι ἰηἴτα οἷΐ ). 

Ατ᾽βίοίε!εβ Ροεῖ. ο. 4. 1448 Β 24 διεσπάσθη δὲ κατὰ τὰ 
ς “- Υ ς ,ὔ ε ἊΣ Ν ’ ἋΣ Ν, 

οἰκεῖα ἤθη ἡ ποίησις" οἱ μὲν γὰρ σεμνότεροι τὰς καλὰς 
ἐμιμοῦντο πράξεις καὶ τὰς τῶν τοιούτων, οἱ δὲ εὐτελέστεροι 

τὰς τῶν φαύλων, πρῶτον ψόγους ποιοῦντες ὥσπερ ἕτεροι 

ὕμνους καὶ ἐγκώμια. τῶν μὲν οὖν πρὸ Ὁμήρου οὐδενὸς 

ἔχομεν εἰπεῖν τοιοῦτον ποίημα, ἀπὸ δὲ μήρου ἀρξαμένοις 

ἔστιν, οἷον ἐκείνου ὁ Μαργίτης καὶ τὰ τοιαῦτα. ἐν οἷς 
ἊΣ Ν ε ’ 9 “-“ 3 , Ν ἌΝ 9 “ 

κατὰ τὸ ἁρμόττον ἰαμβεῖον ἦλθε μέτρον, διὸ καὶ ἰαμβεῖον 
“ “ιν Φ“ ς “ , ’, 5. 2 [4 

καλεῖται νῦν, ὅτι ἐν τῷ μέτρῳ τούτῳ ἰάμβιζον ἀλλήλους" 

καὶ ἐγένοντο τῶν παλαιῶν οἱ μὲν ἡρωικῶν οἱ δὲ ἰάμβων 
ποιηταί. ὥσπερ δὲ καὶ τὰ σπουδαῖα μάλιστα ποιητὴς 
“ 3 ’ ὮΝ 3 [τς ἥ' 2 ») ἰχν Ν ᾽ Ὅμηρος ἣν, μόνος γὰρ οὐχ ὅτι εὖ ἀλλ᾽ ὅτι καὶ μιμήσεις 

Ν »] ’ “ Ν Ν “ ,ὔ ’’ 
δραματικὰς ἐποίησεν, οὕτως καὶ τὰ τῆς κωμῳδίας σχήματα 

πρῶτος ὑπέδειξεν οὐ ψόγον ἀλλὰ τὸ γελοῖον δραματοποιή- 
ε ἊΝ Ῥ,» 9) ἐ Υ̓͂ [τέ 3 Ν Ν ς σας" ὃ γὰρ Μαργίτης ἀνάλογον ἔχει ὥσπερ ΄λιὰᾶς καὶ ἢ 

Ὀδύσσεια πρὸς τὰς τραγῳδίας, οὕτω καὶ οὗτος πρὸς τὰς 

κωμῳδίας. 
. .. “Ν ᾽Ν ’ ῬοΙΪγ 5 χἱϊ. 48 ἢ γὰρ δεῖ τὸν ΓἌ φορον ὑπερβεβηκέναι 

“ιν ’ὔ Ν Ν ’ Ν᾿ Ν ’ὔ 3 Ν, 

τῇ μωρίᾳ καὶ τὸν Κόροιβον καὶ τὸν Μαργίτην, εἰ μὴ 

δυνατὸς ἦν συλλογίσασθαι διότι τὰ τετταράκοντα καὶ δύο 
προτεθέντα τοῖς εἴκοσι καὶ τρισὶν ἑξήκοντα γίνεται καὶ 
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,ὔ ΩΝ Ν Ψ“ Ν Ν ε , 5 “ 

πέντε' ἢ .« «.. φανερὸν ὅτι τὸ μὲν ἁμάρτημά ἐστι τοῦ 

γραφέως. 

ῬοΙΥΡ 5 χἰϊ. 25 ταῦτα γὰρ οὐχ οἷον Τίμαιον εἰρηκέναι τις 

ἂν πιστεύσειεν, ἀλλ᾽ οὐδὲ τὸν λεγόμενον Μαργίτην ἐκεῖνον. 

Ἡατροοζαίίοη ἰῃ ν. Αἰσχίνης ἐν τῷ κατὰ Κτησιφῶντος 

(160)" ἐπωνυμίαν δὲ ᾿Αλεξάνδρῳ Μαργίτην ἔθετο (3ς. ὃ 
’ “ 

Δημοσθένης) καὶ Μαρσύας ἐν ε΄ τῶν περὶ ᾿Αλεξάνδρου 

(βοτ. τεῦ. ΑἸεχ. Μαρῃ. Ρ. 43 ἴ". 8) ἱστορεῖ λέγων Μαργίτην 
ὑπὸ Δημοσθένους καλεῖσθαι τὸν ᾿Αλέξανδρον" ἐκάλουν δὲ 

Ν 3 ΄ Ὁ ὯΝ λ Ρ] “ 3 ’ τοὺς ἀνοήτους οὕτω διὰ τὸν εἰς Ὅμηρον ἀναφερόμενον 

Μαργίτην, ὅπερ ποίημα Καλλίμαχος (74 ἃ ϑοῇῃπ.) θαυμάζειν 

ἔοικεν. 
ΡΙαΐατοι. Τ)ετηοϑίῃ. 23 καὶ τὸ βῆμα κατεῖχεν ὃ Δημο- 

Ν “ 

σθένης, καὶ πρὸς τοὺς ἐν ᾿Ασίᾳ στρατηγοὺς τοῦ βασιλέως 
ἔγραφε τὸν ἐκεῖθεν ἐπεγείρων πόλεμον ᾿Αλεξάνδρῳ, παῖδα 
καὶ Μαργίτην ἀποκαλῶν αὐτόν. 

Ταιοίδηπβ Ἡετπιοῖ. 17 ὁρᾷς ὅπως αὖθις ἐξαπατᾷς με καὶ 
οὐ λέγεις τἀληθές, ἀλλ᾽ οἴει Μαργίτῃ διαλέγεσθαί τινι; 
ῬΗΠορβευά. 53 ὃς δ᾽ ἂν οὖν ταῦτα καταγέλαστα ὄντα μὴ 
οἴηται ἀληθῆ εἶναι, ἀλλ’ ἐμφρόνως ἂν ἐξετάζων ταῦτα 

“δ Ὁ 

Κοροίβου τινὸς ἢ Μαργίτου νομίζοι τὸ πείθεσθαι ἡ Τριπτό- 
»] Ν “ »Ν ἷ Φ.ΔΟΑΝ ’ « , “Ν 

λεμον ἐλάσαι διὰ τοῦ ἀέρος ἐπὶ δρακοντων ὑποπτέρων ἢ 

Πᾶνα ἥκειν ἐξ ᾿Αρκαδίας σύμμαχον ἐς Μαραθῶνα ἢ ̓ Ωρεί- 

θυιαν ὑπὸ τοῦ Βορέου ἀναρπασθῆναι, ἀσεβὴς οὗτός γε καὶ 
Σ , 3 ἴω δ “ Ἂ Α.59 7ὔ ’ 

ἀνόητος αὐτοῖς ἔδοξεν οὕτω προδήλοις καὶ ἀληθέσι πράγμασιν 

ἀπιστῶν. 

Ηδερμδεβὶ. ἘΠΟ ΙΓ. ο. 17, Ρ. 65 δ εβίρῃαὶ. μετρικὰ δὲ 

ἄτακτα ὅσα ἐκ μέτρων μὲν ὁμολογουμένων συνέστηκε, 
, Ν Δ 5 ᾽’ 3 μὴ » Ν, ᾽, Ρ τάξιν δὲ καὶ ἀνακύκλησιν οὐκ ἔχει, οὔτε κατὰ στίχον οὔτε 

Ν ’ Ὁ ὔ ᾿Ὶ ε » ε 2 σ κατὰ συστήματα, οἷός ἐστιν ὃ Μαργίτης ὁ εἰς “Ὅμηρον 
2 ’ Ν κὰν ᾽ὔ ἴων “ 93 4 δ ἀναφερόμενος, ἐν ᾧ παρέσπαρται τοῖς ἔπεσιν ἰαμβικά, καὶ 

ταῦτα οὐ κατ᾽ ἴσον σύστημα. τοιοῦτόν ἐστι καὶ τὸ Σιμωνί- 

δειον ἐπίγραμμα [188] 
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Μ» ’, , » 3 ’ 9 [ Ισθμια δίς, Νεμέᾳ δίς, ᾿Ολυμπίᾳ ἐστεφανώθην 
3 “. “- ᾽ὔ 3 Ν , 

οὐ πλατεῖ νικῶν σώματος ἀλλὰ τέχνᾳ. 

᾿Αριστόδαμος Θράσιδος ᾿Αλεῖος πάλᾳ. 

εἰυβάθμη περὶ ποιήματος ο. 3, Ρ. 66 ΝΥ εξίρῃαὶ). μετρικὰ 
Ἀνὰ 50 ΟΕ ἡ , Ν , ,ὔ Ψ Ν 

δὲ ἀτακτὰ ἐστιν ἅπερ μέτρῳ μὲν γέγραπταί τινι, οὔτε δὲ 
ε ’ ", Ν μ " 3 ,ὔ “΄ἤ]ἅ 5 Ν 

ὁμοιότητα ἔχει πρὸς ἄλληλα οὔτε ἀνακύκλησιν, οἷον ἐστι τὸ 
“ , 2 ’, “ ’ 9 ἢ Ν ξ, ’ὔ 

τοῦ Σιμωνίδου ἐπίγραμμα [188] τοιοῦτός ἐστι καὶ ὃ Μαργί- 

της Ὁμήρου" οὐ γὰρ τεταγμένῳ ἀριθμῷ ἐπῶν τὸ ἰαμβικὸν 
ἐπιφέρεται. 500]. 84 ἰοο. (ρ. 218 δ'᾽ηΘΗεβι.) μετὰ γὰρ δέκα 

γ » , 4 Ν ᾿ Ν ἣ Ν 3 ’ στίχους ἐπιφέρει ἴαμβον, καὶ πάλιν μετὰ πέντε καὶ ὀκτώ. 

Το Ῥγιβαβηβὶβ 53. 4 γέγραφε δὲ καὶ Ζήνων ὁ φιλόσοφος 
(τ. 274 Ατηδ εἴς τε τὴν Ιλιάδα καὶ τὴν Ὀδύσσειαν καὶ 

ὼ “ ’ὔ 4 “ Ν Ν “ Ν [4 ἰς Ν 

περὶ τοῦ Μαργίτου δέ" δοκεῖ γὰρ καὶ τοῦτο τὸ ποίημα ὑπὸ 

Ὁμήρου γεγονέναι νεωτέρου καὶ ἀποπειρωμένου τῆς αὐτοῦ 
φύσεως πρὸς ποίησιν. 

Ταιοῖὰ5 ΤΠ Αγτῃδθιβ αἱ νἱά, ἰπ οοἄ. Μαβ. Βιξ. δἀάᾷ. βι 18 

(αΡ. Οταιηθσ. πη. Οχ. ἰν. 315 ἴ, 38) ἕκτον κρίσις ποιημά- 
των πολλὰ γὰρ νοθευόμενά ἐστιν, ὡς ἡ Σοφοκλέους 
᾿Αντιγόνη: λέγεται γὰρ εἶναι ᾿Αντιφῶντος (5... Ἰοφῶν- 

“- -τ' , εν ε γ Ν Ν Ν ς 

τος) τοῦ Σοφοκλέους υἱοῦ. ὁμοίως τὰ Κυπριακὰ καὶ ὁ 

Μαργίτης, ᾿Αράτου τὰ θυτικὰ καὶ τὰ περὶ ὀρνέων, Ἡσιόδου 
᾿Αστπίς. 

50Π0]. πη Αφβοῃίη. 1. ο. Μαργίτην φησὶν ἄνθρωπον γεγο- 
,ὔ ἃ 9). Τὸ “- ,ὔ 3 “ὔ “ ΘΥῸΝ νέναι, ὃς ἐτῶν πολλῶν γενόμενος οὐκ ἤδη ὅστις αὐτὸν 

μ ’ ε Ν Ἄς ΄, δ Ν ᾿ν 93 ἔτεκεν, πότερον ὃ πατὴρ ἢ ἣ μήτηρ, τῇ δὲ γαμετῇ οὐκ 
5) “ ’ Ν Υ̓ Ν ΦΙΊΒΕΟΝ Ν Ν 
ἐχρῆτο. δεδιέναι γὰρ ἔλεγε μὴ διαβάλλοι αὑτὸν πρὸς τὴν 

μήτερα. εἴ, [τ- 4. 

Θυϊάα5 Πίγρης" Κὰρ ἀπὸ ᾿Αλικαρνασσοῦ, ἀδελφὸς ᾽Αρτε- 
μισίας τῆς ἐν τοῖς πολέμοις διαφανοῦς, Μαυσώλου γυναικός" 

ὃς τῇ ᾿Ιλιάδι παρενέβαλε κατὰ στίχον ἐλεγειῶν, οὕτω 
’ 

γράψας" 

μῆνιν ἄειδε θεὰ Πηληιάδεω ᾿Αχιλῆος 
Μοῦσα, σὺ γὰρ πάσης πείρατ᾽ ἔχεις σοφίης. 
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ἔγραψε καὶ τὸν εἰς “Ὅμηρον ἀναφερόμενον Μαργίτην καὶ 
Βατραχομυομαχίαν. 

ὉΠ46 Επάοοία 558. 

ὙΖείζεβ Εἔχερεβ. ἴῃ Π||84. ρ. 37 βίβλους δὲ ταύτας ἐξε- 

πονήσατο [ὁ ὍὍμηρος], τήν τε Μυοβατραχομαχίαν, ἣν τινες 
Τίγρητος εἶναί φασι τοῦ Καρός, καὶ τὸν Μαργίτην, ᾧ 
ποιήματι οὐκ ἐνέτυχον. 

58 Έσῦο ἸρΊταΓ ἀποάξοϊμηο Ρ. ΟὮΓ. π. ΠΟ ΔΙΊΡ] 1115 Ἔχε. 

Μδγὰβ. Ν]οίουη 15 8.15 ρτϑτητηδίϊοαθ 1011 πππ. ἰ. 68 Κὶεὶ] 

7141771 (1771 Σ:)671107. 6771 Ὁ67.514772 Ρ 67 14771Φ46 “ἤ07 1145, δοχιε7ι 671 1 7101: 5 

107 7117161, 711071 αὖφ:7 416 εἠογίαηιδισαηι εἰαιδιίαηι 1Ω1671 ααἰγδείαδ 56 171 

Φ1μ5. 210011 φιοα μία ϊογ ΠἸ1Ο1 147, ἐα υτάοίισοί το711021 έα 0716 φια 

ἡ141671} ΔΙο ΙΟγ 71 )ο711671 αἰσίές 072022167)1 2161 6 ΟἿ ΟΡ 1716 71071 

αρίμ21 171 αμούτς εογῤηδεμις Ζαάος οἱ Οάγδδεας ζϊτ τ67 ο1ὖτες 

[οἰ]αηιδτς 7, ἐψη,671107. 1ι5 171, 564] δἰ 11 60 φα7η11716 ἐμ 7 7αγρτίας 

710771671 65 61471616771 67.175 Ζφιχ 7,6 1715 {7176 Ἴγο5 ταηιόϊεος {7 ΖΊΙΩ7)1 

2αγες 7124771670 7115 ο7415.56 Ὁ141671], σιέα γα 0716 ΤΩ 171 ΟΡ 676 5π:0 7.111. 

1 11 ΒΕ. 70 [ΚΕἸ] 

δεοχαηιοίγο ααοίγίϊσο Ζγ1η16167 Ταηιδισδ φολΙ ῥα αἿΉ7,, ΦΊΜ67) 

α 1716 5714 7 114771 71071171α7η5, τσίμί ζει 716 7071. 56Χ 67117)1 ῥα165 

1αηιόμς λαόεί, μι 1]6 ἀαείνίος, εἴε72 1107 η φη7 5 ἐλ δ. Πρ) αἼμῦ 

(ἡγἱγιεῖγα ατρίοηι αῤῥειϊαίμγ, α Ογαφοῖς ψιέζα ἐγεμς 67 οἸε5 571ο7110 15 

267 αἹῤοάϊας ςαθα 7147). ταφοφηο ΟΠ ]47 οἱ ΖΦ ΠΟΊΙΟ7 5 τη 77α7- 

116 5120 7115 4155 ἦο5 Ὁ67 515 171 Φ:47)1 ῥαγές. 

1 ΠΡ 1535 οὶ ἤθε ῬΕΜΟΣΟ 1|67 5122) ΩΦ ΦΆΡΥΩ ΟἹ ΧΊΜΕΣ 

2γιίγηιμξ δ ὁδέ ορΙΟγ 1: 727αγρΊ6 δήθ, ηθς Ζα71671 10 {2471 

ΦΩΤΊ 2167: 11α αἰγροδίμηι φεγ)εο. παηὶ αμοδμς ῥίηγιδιδυε ἦεχα- 

76715 7 ΟΡΟΣΙΙΣ 15 1421 δμφίοίος σοῤιίαυι, φεοα ῥοσίεα Αγελι- 

ἰοελμδ ἰηιαίς 1η1εγῥολαγαο Φ07 ΟΝ Ί17. 

Ἐπ υδίγαία5 τθ Ατὶβίοί. ΕἸ. ΝΟ. νἱ. 7. 1ἼΠ41 Α 12 εα. 

Ηδγραΐ Ρ. 320 παράγει δ᾽ εἰς μαρτυρίαν τοῦ εἶναι τὸν ὅλως 

σοφὸν ἕτερον παρὰ τόν τινα σοφὸν καί τινα ποίησιν 

Μαργίτην ὀνομαζομένην Ὃμήρου. μνημονεύει δ᾽ αὐτῆς οὐ 

ΙΕ νι. Ἡ ΘΩ͂. Ὁ: 24. ΕΠ 1: κ, Ῥχϑοῖ Ρ᾽ 102. 5, νεὸ 25; 916. 45. 
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’ 9 Ν 3 , ΟῚ “ ᾽ὔ ᾿ν “- 

δμόνον αὐτὸς Αριστοτέλης ἐν τῷ πρώτῳ περὶ ποιητικῆς 

ΙΟ 

(ς. 4) ἀλλὰ καὶ ᾿Αρχιλόχος (ἔτ. 153) καὶ Κρατῖνος (τ. 332) 
καὶ Καλλίμαχος (τ. 74 ε) ἐν τῷ ἐπιγράμματι, καὶ μαρτυροῦσιν 

εἶναι Ὃμήρου τὸ ποίημα. . . ὁ δὲ “Ὅμηρος λέγων ἐν τῷ 

Μαργίτῃ [εαάετη 4886 ἴῃ ἔτ. 11] περὶ σοφοῦ λέγει ὅλως ὄντος 
καὶ κυρίως σοφοῦ, καὶ οὐ κατά τι σοφοῦ. 

Ι. ΑΠΠ15 Βοτιαηδίίδηυβ Ρ. 286 ΚΚεὶ] (τάμη. Τιδΐ. νοὶ. νἱ) 
δεφΊ 7 τι! οἷ6 Ταηιδϊτο αἴἴοογ6 αἰοζφαηηδ, επῖε5 ἀποίογοηι αἰ 

“«ἀγελιοελτηι αἰϊ ΑἸ ῤῥογαςίουι τοίη, δοα 2γίψις ΖΠΟ,ΙΦ7 δ 

ἦος τέδ15 εεί 171. 27. 76116. 

ἦλθέ τις εἰς Κολοφῶνα γέρων καὶ θεῖος ἀοιδός, 
Μουσάων θεράπων καὶ ἑκηβόλου ᾿Απόλλωνος, 

φίλην ἔχων ἐν χερσὶν εὔφθογγον λύραν. 3 

ἴτασ. οοἄ. Βετο]. 66 10. Ρ. 633 

Ζάφοχιό (1ε11μ7 Π͵οηιογιΣ 11 77 αΥρΊ 6 σέο 7ι15ετεῖ556 ἦοΣ Ὁ67 55 

Ταηιψμαηε ῥαγός [6 ἀ6Π1] ψιοα δλ θη ίμηι ροση75 5672 51 771. α71177710 

6556} ἰαἠη711ι7)1 ἐϊ7 471 ΟΦὙ αφεῖς φορι ίεγ6 τογοιόμς, ομηὲ ἦθος τορ710- 

5.67.6 σοίογ τς ἰϊεφαΐ 2 7071671 ἰερογε 77α7,ρΊ671. 

πος βαβθεῦΐο ἸΡΊ Γ ἴα Ἔχϑίαραδί. 

5080]. Ατ. Αν. 9138 θεράποντες ὀτρηροί] ἐπειδὴ ὀτρηροὶ 
ἐπὶ τῶν θεραπόντων λέγεται. ἐπεπίστευτο δὲ καὶ ὃ Μαρ- 

γίτης τοῦ Ὃμήρου εἶναι. ἐν ᾧ εἴρηται ἶν. 2]. 

11. Ατ᾽βίοϊθιεβ ἘΠ. Νίο. νὶ. 7. 1141 Α 12 εἶναι δέ τινας 

σοφοὺς οἰόμεθα ὅλως οὐ κατὰ μέρος οὐδ᾽ ἄλλο τι σοφούς, 

ὥσπερ Ὅμηρός φησιν ἐν τῷ Μαργίτῃ 
Ν 2 20 3 3. Ὁ 4... “ Ν Ἵ ΔΊΣ ΚΙ Ά, ΩΣ 

τὸν δ᾽ οὔτ ἂρ σκαπτῆρα θεοὶ θέσαν οὔτ᾽ ἀροτῆρα 
.γ 1 37 Ν, ’ 9 ε, ’ , 

οὔτ᾽ ἄλλως τι σοφόν. πάσης ὃ ἡμάρτανε τέχνης. 2 

εβδάδπ ἱπ εὐπάεπι ἶος. Ἐπίγαξτβ Ρ. 5320, Η ]] οάογιβ Ρ. τῶι Ἡευ!ραί. 

6 ᾿Αριστοφάνης απ Κεη : ᾿Αρχιλόχοις Κρατῖνος ΒΕΓΡΚ, 400 
ἀγατηδίε σοπηπιειπογαπίαγ εἰ (εΥσορα5 ἔτ. τ2. νυ]ρδίαπι ἐπεί ΟΥ̓ 1511|5 
ῬΏΠ]ΟοΙ. 1805. ΠΤ: 

{ ν3 φίλῃς ἔγδξ. Βετοὶ. 
11. 2 πάσης - - - τέχνης οπι. Ατὶδίοίε]εβ, Ἐπϑίγαίαβ, Η 6] οάοσι5, 

δαά. (ἸΙεπΊε 5. 
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ΟἸΙεπηθη5. Αἰοεχ. ϑίτγοιη. 1. 4. τ Ὅμηρος δὲ καὶ τέκτονα 
σοφὸν (οἴ. [. το) καλεῖ καὶ περὶ τοῦ Μαργίτου εἰ δὴ αὐτοῦ 

7 ὧδέ πως γράφει" [εαάετη]. 

11. Ρ]αἴο ΑἸἹοΪὈ. 11. 14] Β ΣΩ. , . ὥστε ξυμβαίνειν μοι 
δοκεῖ καὶ ἐνταῦθα τὸ τοῦ ποιητοῦ, ὃ λέγει κατηγορῶν πού 

ε 5 Ν Ν 3 ᾽ὔ » ΄. , 

τινος, ὡς ἄρα πολλὰ μὲν ἠπίστατο ἔργα, κακῶς δέ φησιν 
5 ᾽ὔ 7 δ ’ὔ ’ , μ “ 

ἠπίστατο πάντα. ΑΛ. καὶ τί δή ποτε ξυμβαίνει τὸ τοῦ 

ποιητοῦ, ὦ Σώκρατες; ἐμοὶ μὲν γὰρ οὐδ᾽ ὁτιοῦν δοκεῖ πρὸς 
{ 

λόγον εἰρηκέναι. ΣΩ. καὶ μάλα γε πρὸς λόγον: ἀλλ᾽ 
δέον κὺ , Ν Ὁ Ν «ε 9 Ν ἣν 

αἰνίττεται ὦ βέλτιστε καὶ οὗτος καὶ οἱ ἄλλοι δὲ ποιηταὶ 
’ 3 Ν “ ’ὔ Ν ’ 

σχεδὸν τι πάντες. . . .- οὐ γὰρ δήπου Ομηρόν γε τὸν θειο- 

τατόν τε καὶ σοφώτατον ποιητὴν ἀγνοεῖν δοκεῖς ὧς οὐχ οἷόν 
Σ Ἂ σι , 

τε ἦν ἐπίστασθαι κακῶς. ἐκεῖνος γάρ ἐστιν ὁ λέγων τὸν 

Μαργίτην πολλὰ μὲν ἐπίστασθαι, κακῶς δέ φησι πάντα 
ων ͵ Ἁ “ 

ἠπίστατο. ἀλλ᾽ αἰνίττεται οἷμαι παράγων τὸ κακῶς μὲν 

ἀντὶ τοῦ κακοῦ, τὸ δὲ ἠπίστατο ἀντὶ τοῦ ἐπίστασθαι. 
, 3 Ν με Ν “ ’ » Ν Φ 

γίγνεται οὗν συντεθὲν ἔξω μὲν τοῦ μέτρου, ἔστι δὲ ὅ γε 
’ὔ ε Ν Ν 3 ἣ τ ϑ’, νὴ Ν Ἂν 3 ’ὔ 

βούλεται, ὡς πολλὰ μὲν ἠπίστατο ἔργα, κακὸν δὲ ἡν ἐπί- 

στασθαι αὐτῷ πάντα ταῦτα. 

ΙΝ. ὙζΖεῖζεβ ΟΠ] 184. ἵν. 867 
“ Ν Ν ’ Μ Ἂ Ἢ 

ἔχεις μοι καὶ τὸν Κοροιβον, ἄκουε τὸν Μαργίτην, 
3 ἃ ε [4 Ω ε ὁ Ι εἰς ὃν ὁ γέρων Ὅμηρος ἡρωιάμβους γράφει" 

οὗτος ὧν γέρων νουνεχής, αὐτόχρημα νοῦς, φρένες, 
3 ξ ’ὔ ΞΊΡΌΝ 5) ’ [ ἐξανηρώτα τίς αὐτὸν ἐγκυμονήσας βρέφος 
ἐκ τῆς γαστρὸς ἐγέννησεν, ἄρ᾽ ὃ πατὴρ ἢ μήτηρ. 

ν ΠΟ Σ 
9 “ ; ’ Ι ε γ ἐν τῷ δευτέρῳ πίνακι τετάρτην ἱστορίαν 

Ω - , Φῳ 2 Ἀ Ἀ , 
τὸ νῦν Μαργίτην εὕρῃς μοι" ἐπιγραφὴν δὲ φέρει 
τοῦ Μελιτίδου πέρι τε καὶ μωραινόντων ἄλλων. 

οὗτος πανφρονιμώτατος ὧν γέρων ὁ Μαργίτης 
2 ’ ’ ΦΊΡΩΟΝ »] 4 4 

ἐξανηρώτα τίς αὐτὸν ἐγκυμονήσας βρέφος 
ς “- Ν 

ἐκ τῆς γαστρὸς ἐγέννησεν, ἄρ᾽ ὁ πατὴρ ἢ μήτηρ. 
Ὅμηρος βίβλον ἔγραψεν εἰς τοῦτον τὸν Μαργίτην. 
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ΝΙΓΕΡρμοσ5 ΒΙο πη 465. ὁποῖον δεῖ εἶναι τὸν βασιλέα 

(. σχὶ {ΝΠπ4| Θοτίρει. το πόνο ΘΟ] ΙΕ ΘΕΙΟ 115 Ὅητ)} τ τὴ 
παραπλησίους δὲ Κοροίβῳ, Μαργίτῃ τε καὶ τῷ Μελιτίδῃ. 

ὧν ὁ μὲν -. «- ὁ δὲ διαπορῶν ἠρώτα ὁπότερος τῶν γονέων 

αὐτὸν ἐγέννησεν" ὁ δ᾽ ἕτερος οὐκ ἠθέλησε συμμιγῆναι τῇ 
9 “ ὔ 5 ᾽ὔ “ 5. Ν ε ’’ ’ αὐτοῦ γυναικί, οὐ παρθενίαν τιμῶν οὐδὲ ἁγνεύειν βουλό- 

μενος ἀλλὰ λέγων φοβεῖσθαι μή ποτε κόλασιν εὕρῃ παρὰ 

τῆς πευθερᾶς αὐτοῦ χάριν τῆς συνουσίας. 

Το Ῥιιβ. 67. 4 εἰ οὖν τις εἴη τοιοῦτος ἄνθρωπος 

οἷος ζῆν πρὸς τὴν αὑτοῦ σκιὰν ... πολύ γε ἂν εἴη τοῦ 

Μαργίτου σοφώτερος ἀγνοοῦντος ὅτι χρὴ γήμαντα χρῆσθαι 

τῇ γυναικί. 
. . ͵ὔ Δ ΟΝ ον ὦ , ’΄ 

Θά ἰῃ ν. Μαργίτης" ἀνὴρ ἐπὶ μωρίᾳ κωμῳδούμενος, 
“ 5 “ Ν Ν ΄ “ , “ 

ὅν φασιν ἀριθμῆσαι μὲν μὴ πλείω τῶν ε δυνηθῆναι" 

νύμφην δὲ ἀγόμενον μὴ ἅψασθαι αὐτῆς ἀλλὰ φοβεῖσθαι, 
[ Ν “ Ν Ὁ ΣΕΙ͂ΜΟΣ , 9 “ Ν ’ὔ 

λέγοντα μὴ τῇ μητρὶ αὐτὸν διαβάλῃ" ἀγνοεῖν δὲ νεανίαν 
“Ζ ς “ Ν Ν “ 

ἤδη γεγενημένον καὶ πυνθάνεσθαι τῆς μητρὸς εἴ γε ἀπὸ τοῦ 

αὑτοῦ πατρὸς ἐτέχθη. 
. “Ὁ 

Ἡ βγομϊα5, Μαργε[ἰίτης" μωρός τις, ἢ μὴ εἰδὼς μίξιν 
’ Ὁ ἊΝ “ 9 ’, , 

γυναικὸς, κἂν γυνὴ προτρέπηται αὐτὸν. «446 εἰ Μαργίτη"" 

μωρός τις, μαινόμενος, εἰ Μαργίτου' ἄφρονος μωροῦ. 
Ἐπιϑιδιῃϊα5 1669. 41 σημειῶσαι δὲ ὅτι ὡς καὶ ἐν ᾿Ιλιάδι 

ἐδηλώθη ἐπὶ Θερσίτου, καὶ ἀφελῆ τινα πρόσωπα καὶ οὐ 

πάνυ σπουδαῖα εἰς Γροίαν ἐστρατεύσατο. οἷος δή τις καὶ ὁ 

᾿Ἑλπήνωρ ἐνταῦθα (κ 552). . .- πολυμαθείας δὲ χάριν οἱ 

παλαιοὶ καὶ τοιαῦτα παρενείρουσιν οἷς γράφουσιν ἵνα καὶ 

τοιούτων εὐπορία τις γένοιτο τοῖς ἱστορεῖν ἐθέλουσιν. . .. 
“ 5 Ν Ν γ ,ὕ Ν 3 Ν “ οὕτως ἔγνωμεν καὶ τὸν ἄφρονα Μαργίτην τὸν ἀπὸ τοῦ 

μαργαίνειν ὅ ἐστι μωραίνειν, ὃν ὃ ποιήσας τὸν ἐπιγραφό- 
« ,ὔ » ἰς ἠ 3 » Ν 93 

μενον Ὁμήρου Μαργίτην ὑποτίθεται εὐπόρων μὲν εἰς 

ὑπερβολὴν γονέων φῦναι, γήμαντα δὲ μὴ συμπεσεῖν τῇ 
’ [ 3 -“ 2 » ς Ν (ρὰ Ν 

νύμφῃ ἕως ἀναπεισθεῖσα ἐκείνη (ὑπὸ τῆς μητρὸς ΚηδδοΚκ 

Βἢ. Μιυβ. τθο4. 215) τετραυματίσθαι τὰ κάτω ἐσκήννγατο, ραυμ ή 
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φάρμακόν τε μηδὲν ὠφελήσειν ἔφη πλὴν εἰ τὸ ἀνδρεῖον 
3 “ 2 “ 3 , Ν “ , , αἰδοῖον ἐκεῖ ἐφαρμοσθείηἤ. καὶ οὕτω θεραπείας χάριν 

ἐκεῖνος ἐπλησίασεν. 

Υ. Ζεμορθίαβ ν. 68 (1,εαΐβοῦ Ῥάατγοστη. ρου. ἱ. 147) 

πόλλ᾽ οἷδ᾽ ἀλώπηξ ἀλλ᾽ ἐχῖνος ἐν μέγα 

μέμνηται ταύτης ᾿Αρχίλοχος ἐν ἐπωδῇ (τ. 118)" γράφει δὲ 
καὶ Ὅμηρος τὸν στίχον. ἢς τοείϊα]1 ΒεΙρκΚ. 

ΡΙαΐ. ἄς 5011. δηϊτη. τό τῶν δὲ χερσαίων ἐχίνων ἡ μὲν 

ὑπὲρ αὑτῶν ἄμυνα καὶ φυλακὴ παροιμίαν πεποίηκε [εαάετηΐ. 

νεΓβϑιβ εχϑίδε εἰ ἀρ Ῥμοίϊιπι) ἰεχ., 514. ἴῃ Πόλλ᾽, 5Ξεποὶ]. Ατ. Ἐπ. 
τοῦϑ. 

ΝΙ. Τπηεοάοτιβ Μείοομιία, Μιβοο!αηθα, οα, ΜΠ1|τ- 

ΚΙ βϑιηρ 1821 ἢ, στοῦ. 76 καὶ ξυμβαίνει πολλάκις δυσπρα- 
γήματα, καὶ βιωτέον ἂν εἴη εἰ καὶ ὅλως εἴη κατὰ τὸν 

Ὁμήρου Μαργίτην μηδὲν πονοῦντα μηδενὸς ἐπαΐοντα. 

ΘΕΚΟΟΡΕΘ 

72: 27)1071114771 

νὶϊ. ϑυ]4. 90. 

Ι. Ἡατροογαίίοη Κέρκωψ' Αἰσχίνης ἐν τῷ περὶ τῆς 

πρεσβείας (4ο)ἡ. ἐν τοῖς εἰς “Ὅμηρον ἀναφερομένοις 
Κέρκωψιν δηλοῦται ὧς ἐξαπατητῆρές τε ἦσαν καὶ ψεῦσται 

οἱ Κέρκωπες. Ξεναγόρας δὲ (Ε, Η. (. ἰν. 528) εἰς πιθή- 
ε ἊΝ “- ᾽ὔ Ν νν , Ῥ 

κους αὑτοὺς μεταβαλεῖν φησί, καὶ τὰς ΠΠπθηκούσσας νήσους 
3:..}5 5) γὼ θῆ Αἱ ’ δὲ ς »ν ὃ Ν 3 - 
ἀπ᾿ αὐτῶν κληθῆναι. ἰσχίνης δὲ ὁ Σαρδιανὸς ἐν τοῖς 

ἰάμβοις (Ρ.1,. 6. 11. Ρ17 Αἰσχρίων Μαυβδαοὺ καὶ τὰ ὀνό- 

ματα αὐτῶν ἀναγράφει, ᾿Ανδοῦλον (Κάνδουλος ὅ.14.) καὶ 
ἼΑτλαντον (Ατλος ϑ5υ14.). νἱάε Ῥῃοί. ἴῃ νν. 

Θυϊάαβ Κέρκωπες" δύο ἀδελφοὶ ἦσαν ἐπὶ γῆς, πᾶσαν 
3 ’ 5) ’ὔ ΑΥ κΠ.9 , [ 3 “ “ ἀδικίαν ἐπιδεικνύμενοι, καὶ ἐλέγοντο Κέρκωπες, ἐκ τῆς τῶν 

ἔργων δεινότητος οὕτως ἐπονομαζόμενοι. ὁ μὲν γὰρ αὐτῶν 

ΝΙ δἰίαϊε Ο. [πιπηΐβοὴ λτίὶοῖ, τορος. 633 
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; 
Πάσσαλος ἐλέγετο, ὁ δὲ "Ακμων, ἡ δὲ μήτηρ Μεμνονὶς 

“ ς “« 9, ἊΝ “ ’ , ΄“. 

ταῦτα ὁρῶσα ἔλεγε μὴ περιτυχεῖν μελαμπύγῳ τουτέστι τῷ 
«ε “ 

Ηρακλεῖ. [οεἴετα εχ Ηδτροογ.)] οὗτοι οἱ Κέρκωπες Θείας 
καὶ ᾽Ωκεανοῦ. οὕς φασιν ἀπολιθωθῆναι διὰ τὸ ἐγχειρεῖν 
3 “ Ἂ; ’, ε Ν , ,ὔ ἃ ε ’, 
ἀπατῆσαι τὸν Δία. ἡ δὲ παροιμία κερκωπίζειν, ἣν ὁ Χρύοσ- 

ἱππὸς (ἴτ. 8 Ρ. 202 Ατη) ἀπὸ τῶν σαινόντων τῇ κέρκῳ 
’, Ν , ἧ 

ζῴων φησὶ μετενηνέχθαι. 
, σι “ , Κέρκωπες" πανοῦργοι, δόλιοι, ἀπατεῶνες, κόλακες οἱ 

Ι͂ ε 5 ’ Ν Ἁ ’ »} “ Ἁ καθάπερ ἡ ἀλώπηξ τοὺς θηρατικοὺς κύνας ἀπατᾷ τοὺς 
ς ’, ,ὔ “- ’ “ ’ νι φἈΝ 
ἁπλουστέρους φενακίζουσι τῇ κέρκῳ τῶν λόγων. φασὶ δὲ 

τοὺς Κέρκωπας γενέσθαι 
ψεύστας, ἠπεροπῆας, ἀμήχανά τ᾽ ἔργ᾽ ἐάσαντας 
ς “ Ἁ 3. ὦ Ν “ ΦΗΡ, 

ἐξαπατητῆρας" πολλὴν δ᾽ ἐπὶ γαῖαν ἰόντες 

ἀνθρώπους ἀπάτασκον, ἀλώμενοι ἤματα πάντα. 3 
οἵ, ῬιΙοίίπηιβ 2 (Ε.. α. Ἐν Ρ. 213) 

Κέρκωπες τοὶ πολλὰ κατὰ τρίποδας πατέοντες 
΄“- ’ὕ ’ 3.0 07 3 “ “᾿ Βοιωτῶν σίνοντο' γένος δ᾽ ἔσαν Οἰχαλιῆες 

ἾὮΩλός τ᾽ Εὐρύβατός τε δύω βαρυδαίμονες ἄνδρες. 

ἘΡΙΓΙΓΟΗΙΙΘΕ5 

Αἰμεβη. ερὶϊ. όρ. Α ὅτι τὸ εἰς Ὅμηρον ἀναφερόμενον 

ἐπύλλιον, ἐπιγραφόμενον δὲ ᾿Ε'πικιχλίδες, ἔτυχε ταύτης τῆς 
προσηγορίας διὰ τὸ τὸν Ὅμηρον ἄδοντα αὐτὸ τοῖς παισὶ 

γ “- , ε “ 7 ς “ Ν 

κίχλας δῶρον λαμβάνειν. ἱστορεῖ Μέναιχμος ἐν τῷ περὶ 

τεχνιτῶν (801Γ. ΤΟΥ. ΑἸδχ. τηᾶρῃ. 146 [τ. 8). 
Ο , ΝΕ, Ὁ , 3 “ 
10. 639 Α Κλέαρχος δὲ ἐν δευτέρῳ ᾿Ερωτικῶν (Ε. Η. α. 

“. ὮΝ Ὁ) “ Μ᾿ Ν ἊΣ Ν , 
1. 316) τὰ ἐρωτικά φησιν ᾷσματα καὶ τὰ Λοκρικὰ καλού- 

μενα οὐδὲν τῶν Σαπφοῦς καὶ ᾿Ανακρέοντος διαφέρειν. ἔτι 

δὲ τὰ ᾿Αρχιλόχου καὶ τῶν μήρου ᾿Επικιχλίδων τὰ πολλὰ 
διὰ τῆς ἐμμέτρου ποιήσεως τούτων ἔχεταί τινος τῶν παθῶν, 

ἀλλὰ καὶ τὰ ᾿Ασωποδώρου περὶ τὸν Ερωτα καὶ πᾶν τὸ τῶν 

Ι. τ ἐάσαντας αἰ[Πς1]6 
Ιό6ο 



ΒΑΤΚΑΟΗΟΜΥΟΜΑΓΗΙΑ 

9 “ 4 “ , ᾿Ὶ “ ἈΝ , 4 
ἐρωτικῶν ἐπιστολῶν γένος ἐρωτικῆς τινος διὰ λόγου ποιή- 

σεως ἐστίν. 

ΒΑΤΚΑΓΟΗΟΜΥΟΜΑΓΗΙΑ 

Μυτυπη ταηδγπ 6 Ργοδ τη 4] εαϊξ ρεπάδαϊς πθοθββ6 δϑί 

Ὁ Ατίμυτὶ Γάνιοἢ οὐγ]5 ἜρταρΊ 5,2 485 ὨΘΒΟΪΟ Δ Π]ΔΡῚ5 

ΤΩΪΓΟΤΙΒ. ΟὟ σοαϊοιπη ἱΠρΡΈΠΏ5. ΔρΡΊΏΘη [Δ Π11}}15 ἰατη]αδη ΝΜ επε- 

βίῃεοβ ἃ.ίβ αἸβροϑβιίαη), Δ ΟὉ ἀοοίγηαα ραΐεοβ πᾶς ΡΒ. ΠΌΤ 

Ροδυηδίίοη ηγρανεσὶί νἱγ ἀοο ββιπηὰ5. ΤΠ αὐ 4ὰὶ ἴῃ δτίο 

Δ Όοτατὴ 1Ππ4 τηαχίπηθ ἀρεηάππ) ογαϊ τὖ ΘΟρἱΔ5 1118 ΔΉ ρ]15- 

585 ῬΓΙῸ δυΐπβοθ [106}}} τηοάμπ]ο σοηίγαμεσεμη. ρ]υΓΙΠΊὰ 

ὉΠΙ4ᾺΘ Ὀγϑθίθτ!. 6χ αὐαϊρὰβ ἀαὈῖῖο ἰάθη πὰτ ΟΠηΐα 4186 

Ὁ{118 51η1 ΓΕ ΡΟ, Π8ΠῚ ΠΌΠΠΈΌΔΙΏ ἰΐϑ, Π.]ΒΕΓΌΙη ροδτηᾶ ἰδηΐα 

Ἰεοϊοπαπα τα] ἀϊπ 6 ΟὈγαϊα πὶ εϑῖ. οορίαβ εγρῸ ΓΙ οἢΪα- 

85 ἸΙοεῖ οὑπὶ ρῥιάοτα Ἔχριϊανὶ ; 51 δαΐθη ποίδίοπμαθπΊ 408 

[τη 1} 185 οοαϊσεβαθα ἰηβίρηϊνεταί Γιά οἢ8 σοτϊηπλαῖίανί, 

ΕΠ Ε0 ΘΟΠ Πα ΘηςΠ115 ΘΡΘΙΓΟ νΙΓῸΠῚ ΘΡΤΕΘΊ.Π ΟΟΠΟΘΒΒΊΓΙΙΠῚ 

ε556 αποα 1ρ56 αιποάδπι Π]060 νίαπὶ οΟβιθηΐαν : ὁ ΤΠ ΟΠΘΏΑΙΙΠῚ 

Δυΐο τ εϑί σα 6 5 [ΠῚ] ΠΤ ΡΟΙ ΟΠαγαοίΐεγεη οἱΐζανθυῖπλ τ] 

ΠΟ ΟἸΏΠ65 ᾿δί1π5 οΟάϊοα5 οοηβαηςτγεηΐ {Ππ4 ϑσηιποαία πη 6556 

ΔἀαἸΐο ἀεμλ Πα ΟΠ 15 βίρηο (-). 
Αὐρετα ΒΡ 6] οἴ ]6τὴ Τα ΟΠ Πα ΠΟῚ 50 ΠῈ ΟΟὨΔἰΠ15, ΟὈΠῚ 

ΕΧΙΒΕΠΠΠ] ΤΕ ΠῚ 51 ΠΟ ΟΠΊΠΪΏΟ ΓΕΠῚ ΠΊΔΡΏΔ, ΕΧ ρϑτῖίε δα ἤΠηδπ ρετ- 

ἀποίαηι 6556. αἰίατηθῃ ἀἄδία οσοαβίομα ἄθηιο οοηΐα]1 τη Π]1ο]- 

Ρ6πὶ τηδυτὴ ΒαΑγοσοϊ ΠῚ 50, ΠΕα 6 ΘΟΟΓΙΆΪΘΠ56ΠῚ να 5. 1ΟὙΕῈ ΠῚ 

1 νἱχὶ Μεπδεςῆπιηβ5 ιδἀοο Πογιτὴ δεΐδίε εϑέε 511644 ἴῃ ν., ΟἸθασγοιιξ 
Ατιβίοις 5 Γα1 ἀϊβοῖραϊ 5. οἴ, νι. Η εγοά. ς. 24, σά, 45, τοϑ. 

2 ῖ6 Πονπμογίδοδθ Βαίγαοἠονπαςλίος α[.5 ξαγεγ  ργοθς ηοῦϑδέ «ϑελοί θη 
μη αγαῤήγαϑδο, τ8ο6. 

8. Ῥγαᾳεῖ, Ρ. 40 ἐ εἰπεπ ΑἸ ρα η]1οῖς σίηρ ἴσῃ 5οραῦ πιῖξ ἄεπὶ Κάππθη 
(εάδηκεπ τἀπὸ, ἐρεγμααρέ δα εἰπε πεῖα ππᾶ ἀυτγοῃρταιίε πε γαιϊοπεὶ- 
Ιεγε ΒεζΖεισμπαηρ ἀεγ (Ὁοαϊςε5 Βεάδοπε Ζα πεῆπηεη : αὔεῦ ἀϊε (εἰδῃγεη, 
αἴε δι15 εἰηεπὶ βοϊοπεη {Ππηϑοῃγεῖθεη ἀαγ ΘΙΡΊεπ [ἄγ ἀἰε Ζυνετγ βϑιρκεῖξ 
ἐγ γτεςοῃὲ Ζβῃ]γεῖσπθη (ο]]δίιοπαη δυννισῆβεῃ, βοῃγεοκίεη τ ἸΓἢ νυνὶ εν 
ΔΌ, πὶ 50 ΠΊΕΙΓ 415 ἀεσ 5. ] 16 βϑ ἢ Ζι εγμοῆεπάςε ΝυΐΖεη βσαννὶβ5. ἴῃ 
Κείπεπι τσ μείρεη Ψψεγμᾶϊξηϊββε Ζαγ ατὄβϑε ἀεν Αὐθεῖὶ ρεβίαπάδη μᾶξεε ᾽ς 

ἩΟΜ. ν. τόι 11 
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ΠΟῚ Ρει]ερὶ : ΗοΙΚΠδιηϊοοβ ἀὰσ ΔΌμίης ἀποθης5 Δ Πη15 ἃ 

ΜΠΊΟΠΔ6]6 Μαϊίαῖγε Δ] ᾽ῖοβ δἀπαεπία αὰὰ δϑὲ δυτϊηδηϊίζαία 

(οτηϊίε ἀδ Τ,6Ἰοαϑῖεῦ ἘΧΔΙΏΪ ΠΑΝ : ΡΟΙΓΟ 6 ΟἸΠΠΪΠΟ ΗΠ] πονὶ 

ΘΟ ΐδγα ΠῚ πηι ἄποο ἀηϊοιπΊ ΡΏ ΘΙ] ΠΔΊ ΠΕ ΠῚ ΘΟΟΓΙΆΪΘΏΒΘΙΏ 

ἸΠΙογθτη (3), αὶ οὐϊπάατη Ον}]} 511 δα πα πηθγαη4π5 ἀπ ΪΐΟ, 

8660 Δ ΙΡ 5 68 ; ἃ βϑ[Πρ6 ἰϑιηθη ς 72 ῥγοχίπιε υἱάδθίαγ 

6556, ν. Ρ. 166, 

Ἡσουβαιθ βἀϊίοτ5 Βαίσγδο ῃοῃηγοτηδοῆϊαθ τη. αἱ (Δ 6611 

Ρἰθηαπη δϑί ἴα ἀρ θη Ια ἴῃ ΡΥ Π115 ροϑίαϊαί : 4] νεγο ἴοσγ- 

ΓΠΔΠῚ ΡΟΘΙΉΔΙ5 ὈΓΙΒΏΠΔΠῚ ΟΟΠΑΙΌΓ ἜΓΌΘΓΕ, να] 401 ἰἃ 50] 1Π| 

5101 ΡΓΟΡΟτΪ αἰ νεγϑ8 αταδοα βουὶρίοβ ἰγρορυαρῃὶδβ ἱγαάδί, 15 

ὈΠΡΊΙΘ5 οροτίδί αἴὰ ἀδιηογάθαί. εαυϊάσθτῃ ρει]εοίῖ5 Τα ΟΠ 

ῬΓΟΪροτηθηΐβ, 41 15. ἴῃ ὈΠΙνοΓΒ τ 8 ἀβθηίο, 88115 ἀἸΧῚ ἴῃ Τα 

ῬΙοϑοάϊοα ΠΪῚ: εἴθηϊπ ὉΌῚ ἀα6 ἩοπΠΊΘΙΙ 1πλϊ αι ἀρ εἰ 

οοΙηΐοα εἴ ΡΌΘΓΠ], ΡῈ 6. ΟΠΊΠΪ5 δείαίβ ασαθοὶ νοοᾶθυ]α Ἔρίοα 

Θ]ρεγα εἴ σοηροηεῖα οδ]]πογαηΐ : πΠΘ4π6 απο 5οϊδτὴ ϑαρεγαϑβί 

ΓΘΟΘΠΓΟΓΙΒ ΡΟαϑὶβ δρίοαθα νϑὶ βειῖδε νεὶ ργοάϊοδβ 8815. αἱ 

ΒΘΙΠΟΠΘΙ 5{Π|ᾳτῆνα Ῥδηγαβὶβ νὰ] ΡΊρτεῖ 5. ἃ ΓΘἝΟΘΏΓΟΙΙ ΙΒ 

ΔΓ Ϊ5. ΒΕΟΟΓΉΔΙΠ5. (ΟΠ ΒΙΔΠΓΠΟΡΟ] ΔΙ δυΐετη ἰπἀοΓ Τὴ 

ΤΩΔΡΊΒΙΤΙ αὐ βοϊνετιηΐ νοσαῦυϊα Ἡοτηθτοα ἸΒΌΓΡΑΓΕ 18 568 

Ρτοάσηΐ χαοίϊθηβ ἴῃ ΠΌΙΏΘΙΌΒ νεΐεγαπ δα σορϑηΐ : ΕΧΕΙΏΡΙΟ 

Β1ηΐ ΥἹΓΙ 111 ἀοοί 4] ρΡεποοῆαβ δῖνα στηδίσοα διριτηθηΐα 

ΒΙΠΡΈ ΪΔΓΙΠῚ ἩΟΠΊΘΙΙ ΓΠΑΡ ΒΟ Ι γαπλ αἸο ἀνεγαηΐ. ΡΕΓΟΟἢ]5 

ΒΙΤΊ]]ΠΓῚΪ εχϑίαηϊς ἴῃ ΟΠ] 5 ΒΑ γα ου  γοσηϑοῆϊαθ σΟα ΟῚ 5 

νΕΓΒ5. Ὠοβ υὐἱ ἃ Μυβα ΒγυζΖαηίίηδ ρῥτοίεοϊοβ βθο]αϑι, 1πἀ- 

ΟΠ] ΟῚ ἢϊο βεοαίαβ, 4] ΠΠΔΡΪ5. νἹΓ15 ἤδεο τηοηϑίγα 

ΡΙ ΓΙΘη5. ΡΕΓΡΟΙΪ αἰφαθ ἀδάοϊαί. ϑ88ῖπι8 ἜρῸ ἋΟἾΧΙ ο,ΑΠΊΓΩΔΙΙ- 

Βίαγ Π) [Εἰ 5 ΙΘΡΟΙΕ ΠῚ Ῥδίγ πὶ ΓΕΙΙΠΠ]ΠΌΘΓΘ. ἰδη1] 145. ᾿ρ585 

ΟΡτμη6 ἀἰδίϊηραμ Γαάνι ἢ, πε α6 τηθὰπ ἔοσγεί ᾿πβθοΐαγὶ εἰ Ὲ15 

᾿ἀΙοΙ τη αἱ Π]ΕΙΌΤΔΩ85 Ραμ υστηα5 ΒΟαϊείαηαβ ἴδῃ] ἰτη- 

ῬΘη56 δἊχίθ]εσι : ἰϑ6 ἢ ΠΟΠΗΌΙΩΠΙΔΠῚ ΔῈΧΙΠΌΤη ῬΕΓ1 4 Ὁ 111Ὸ 

ἴδια ἀσδβρεοίο 1 δυγεπίίθηο ΧΧΧΙ. 3, οὑτὴὰ πἰ 'ρΡ85886 πα] ἢ 

ἴοι ὑγϑα 10 Οτηη15 ΒΘΓΔοΠοσηυ οΙηϑοῆϊαα Ρεβϑιτηδ 51. 

162 
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7: 11 7)20711Ω 

1. ΡΙυίΐαγομι5 ἄς Ηδγοάοι! πα] ]ρηαΐε : 

ο. 43. 873 Εἰ τέλος δέ, καθημένους ἐν Πλαταιαῖς ἀγνοῆ- 
7 ’ Ν 3 “ Ν “ “ 

σαι φησι] μέχρι τέλους τὸν ἀγῶνα τοὺς Ἕλληνας, ὥσπερ 

βατραχομυομαχίας γινομένης, ἣν Πίγρης ὁ ᾿Αρτεμισίας ἐν 

ἔπεσι παίζων καὶ φλυαρῶν ἔγραψε, σιωπῇ διαγωνίσασθαι ρ γ  λυνξ; γ 
7 Ν 7 

συνθεμένων, ἵνα λάθωσι τοὺς ἄλλους. 

2. ἰάετη νἱῖ. ΑρΈβιαὶ τρ. όοᾳ ὅπου γὰρ ᾿Αννίβας ἤδη 

κακῶς πράττων καὶ περιωθούμενος ἐκ τῆς ᾿Ιταλίας μάλα 
’ « ᾽ὔ “ 3 ἊΝ ᾿ Μμ ’ “ Ὁ ᾽ὔ 

μόλις ὑπήκουσε τοῖς ἐπὶ τὸν οἴκοι πόλεμον καλοῦσιν, ᾿Αλε- 

ξανδρος δὲ καὶ προσέσκωψε πυθόμενος τὴν πρὸς Αγιν 

᾿Αντιπάτρου μάχην εἰπὼν ἔοικεν, ὦ ὅ ϊ Αν ρου μάχὴη » ὦ ἄνδρες, ὅτε Δαρεῖον 

ἡμεῖς ἐνικῶμεν ἐνταῦθα ἐκεῖ τις ἐν ᾿Αρκαδίᾳ γεγονέναι 
μυομαχία, πῶς οὐκ ἦν ἄξιον τὴν Σπάρτην μακαρίσαι τῆς 

᾿Αγησιλάου τιμῆς πρὸς ταύτην καὶ πρὸς τσὺς νόμους τῆς μῆς πρ Ί ρ μους τῆ 
εὐλαβείας; 

3. ϑυϊάα5: Πίγρης, Κὰρ ἀπὸ ᾿Αλικαρνασοῦ, ἀδελφὸς 
᾿Αρτεμισίας τῆς ἐν τοῖς πολέμοις διαφανοῦς, Μαυσώλου 

’ δ 59) , 7, Ν ,ὔ 5) “ 

γυναικὸς" ὃς τῇ ἰλιᾶδι παρενέβαλε κατὰ στίχον ἐλεγεῖον, 

οὕτω γράψας" 

μῆνιν ἀειδὲ θεὰ Πηληιάδεω ᾿Αχιλῆος 

Μοῦσα σὺ γὰρ πάσης πείρατ᾽ ἔχεις σοφίης. 
" Ν Ν 3... ἰὴ 5 ’ 7), δ ἐγραψε καὶ τὸν εἰς “Ομηρον ἀναφερόμενον Μαργίτην καὶ 

Βατραχομνυομαχίαν. 

4. Ματγίῖα}15 χὶν. 182 2 7οηιογὲ δαϊγαςλοηιαςἦτα 

Ῥεγίορε Παφοηιῖο σαγίαζαξ σα 7 221716 7 α7ας 

εἰ 7γΟ71167)2 711ωρ1ς δο10676 ΑἼδΩ6 1615. 

5. Θίαϊαθ 511ν. 1 σα ,δ,είϊαηι:.. ,. 864] εἰ Οἰμἤϊεοηι ζρρΊ71245 

εἰ “Δαϊγαελοηιαοδίαηλ δἤαηι αΡΊΟΣΟΙ 75 7165 φισφμαηι 66 

1. 3 ἐν ἔπεσι] ἐνέπαισε “ἘΞ᾿ : ἐνέπεσε " Β᾽ 
3. 5 οὐλομένην 844. “ΑΒ Μεα.᾽ Ἴ μαργαρίτην ςοά. “ΞΒΥῈΕ᾽ 
4ε ποπιῖπε Πίγρης Πομ 5] πάτι5 Καὶ γε βοπιεσ 7 ἐτεηρ᾽ 171 ας (σσδελτοἠίο 

αθ7 ογἱεολιτδολοηι ϑῤγαοσλθ, Ρ. 295 56. 

165 ΠΠ|Ὸ- 
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1] 5 17 1247: 2ΟΦΙΩΥ 21 φεῦ γ107η1 αἰχμα οῥογιδμδ δεῖς δχο γε7ι15- 

5076 27 αείμ56711. 

6. Ἑυϊρεπίπι8 ΜΙ γι Πο]ορίαγατη 110. 1 

φηοα «δο1711} ῥαςογαίζ 

7αγο σιΐυα “77αρήμαε, 

χποα 7αφοηητεδ 7717 7} 

εαεεληίηπαν 2γοεΐιο. 

Ἡοπιεγο Βδίγδο ΟΠ ΟἸΛΘΟἢΪ4Π| δ ἄβοσιῦϊ ἰεβίδπίυσ νἱΐ, Ἡ εγοά, 24, 
ΡΙαΐ, 1. οό, Ῥγοςι]ι5 62, νι. ν. 20, 2ι, Τζείζεβ Εχερ. 1]. 37. 2, ϑ16. 
39, 91. δδιπαϊςαίΐ Ρ] αΐαγοπιβ ν]ῖ. 93 ἔγραψε δὲ ποιήματα δύο, ᾿Ιλιάδα καὶ 
᾿Οδύσσειαν" ὡς δέ τινες οὐκ ἀληθῶς λέγοντες γυμνασίας καὶ παιδιᾶς ἕνεκα 
καὶ Βατραχομνομαχίας καὶ Μαργίτην. ἴπ Ἡοπιεῖΐ ΑΡοίΠεοϑβὶ, ΠΠΔΥΠΊΟΓα 
ξΕἸςΡασσῖπηο Ποάϊα ἴῃ αβεο Βυγιίδηπίοο δαβεγναίΐο, δα ρεάεβ ΠΟπΠΊΕΓΙ 
αἴ ογεαϊειππι) οϑὲ εἴ ΠΊΕ ΠῚ εἴ ΓΑΠ8ΠῚ δα 5ρὶοὶ, δἰΐεγαπὶ δα Δ] Ε ΓΑ ΠῚ 
1861} ἤἥπει : οἴ. Δ. Η. 5, (αΐαίορηθ ο77 5 οιεἰρίμγε τι ἐμο Βγίϊ5}} 
Μἤνιδοϑιενηι, 111. 244. 544., Η]]Π]ΕΓ νοῦ δεγίγιηρεῃ, Ογίφθ, ἸΏ 5ΟΓ. ἢ. 573 8]. 
Ποάϊε πὶ πηι5 αποάδηη πηοάο ἀρραγεαῖς 1ἴϑ ΓΑ ΠΑ ΟΠΊΠΙΟ Ενϑηι1556 
αἰηγηηαν!ς πορὶς ἃ. Εν ΗΠ]. πβοσϊρίϊομεβ νῖάε (, [4]. εἴ 51ς1]. 1295. 
βδεοιΐο εἰ ῬΗΠ]ορδίογιβ εἴ ΠΡΟ σΙΪ ΓΟΠΊΘΠΙ ΡΓΙΟΥ5 Θἀβογιθαπέ νἱγὶ ἀοςοιϊὶ. 
σοαϊσι ἀεβοσιρίίοπεβ ἀξάϊπηι [Γἀννίς πο Ρ]εγιηαιια. δαυςσίογε, 
ΒΌΡΡΙ ΕΘ ΠΕθι5 πο Πα 118 Γεσε ΕΓ ὈῈ15 σαΐδ]ορῖβ. [αἀνν] Π]  Πδπὶ ποίΐδπη 
τεάάαπηξ σμαγασίεγεβ 1{4116]. 

Οοαάϊοσς 

1. ΑἹ (1) Απηῦτγοβ. ὃρ Β 39 5ϑρ. αἊδαγί, 5. χν, ΠΊΠ|. 207 Χ 148, ΗΝ. 
207. Πηΐβςοε]]. ᾿π ααῖθι5 ἔν 3. σαί] ορῖιβ παν πη, 13 ν. Βαΐγαοῃ. νν. 1- 263, 
139-182 1Π|8 6415. ΒΙ. [πορὶβ ἴπ 1Π|δάςε Μ5.] 

.. Α2 (γ795) Απηργυ. 92 Β 52 51:0. οπαγί. ΠηΠΊ. 205 ΧΊΙ45, ἢ. ττό, 5. χνὶ. 
πηἶΐβα. 46 ν. Βείτγ., 58 ν. Μυδβεδεὶ ετσγο εἰ 1 εαπάεσ, 72 ν. Επτγιρ 15 
Ηεςιθα. 

3. 48 (72"Ἑ6η ΑἸηργ. τϑοο Β οϑ βιιρ. τηξη Γ. ΠΊΠη. 251 Χ 178, ἢ 227, 
5. χν. ἔ τ-126 Αροὶ]. Ἐμποά. Δυροπϑιυίίοα, 127-132 Γ. Βδίγ., 145 
ΟΥΡΠεὶ Αγροπϑαίσδ, 1η8 ν. ΗἩ ΥΠΊΠΙ Η ΟΠΊΕΓΙΟΙ, 5ο9 Η Ὑπηη1 ( 4]1}Ἰ8ο Π εἰ. 
[ΠΟΡ]5 'ἰπ Ἡνσιπη15 ἢ).} 

4. ΑΞ (5) ΔιηΡΥ. 295 Ε δι σι. σἤαγί. Π1Π|. 220 Χ 142, ΠῚ 518, 5. χὶν- 
Χν. 1η1566]]. σστιητηδίϊσα εἰ γπείοσγσιοα: ἢ 252 ν. Βδίγ. 

5, Δ (,Χ7.) Απῃηργ. 3537 Ε 40 510. ὟἽμδγί. ΠηΠΊ. 205 χ 145, [π᾿ 2οϑ, 5. Χχνὶ. 
3 Βεαίγ., ἢ το Ατὶβίορῃ. Ἵοοπηοεά. ἹΝ. 

6. Αϑ (υ) Αῃηργ. 426 Η 22 51:0. Ἵπαδγί. ΠηΠ|. 212 χ 148, ἢ. 370, 5. Χν. 
τηΐβο. ἢ 52 ὙΠεοογΙ 16ν]1. Ποηη 1116, 84 Η εϑιοάϊ ϑοιέαμη, 96 ΑΙΡΟΙ]ΟΠΙΙ 
Αγρ. 1, 11, 148 Βείγ., 163 ν. ΠΙαάοβ Α ΒΙ᾽, 227 ν. ερὶβτατζηπδῖίδ. 

η. ΑἹ (7) ΑἸηργ. 4501 4 ΘΒ Ρ. οἤδγί. Τη1η. 175 Χ 122, ΠῚ. 232, ἃ. 1276. 
Ηοπιεῦὶ 1185: 227 ν. Βδίγ. [πορὶβ ἴῃ Πιαάς Μ1.1 

8. Α8 (,73ὃ) Απιῦγ. 4861, 73 50. σἤαγί. τη. Ω6ο Χ 170, Γ΄. 268, 5. ΧΙ]. 
Ἡοτηοσὶ 1165: 264 ν. Βεαίγ. 1:- 255. [πορὶβ5 ἴῃ ΠΠ1|δάςε Μ|10,1 

ο. Α9 2719) Ατηργ. 844 Ο 7 ᾿ἰπΐ. τηϑπΊΓ. ΠΊΠΠ. 230 Χ 172, Π΄. 40, 5. χν. 
ἔχ Ἡεβι αἱ Ορεγαὰ εἰ 165, οι ν. Βδίγ., 29 ν. ΤΠεοοῦιὶ 14Ὑ]]. ποηπα118. 

τό4 
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το. Β' (,ὴ) νι βίανιεηϑὶβ 59. ΠΊΕΠΊΡΓ. ΠῚΠῚ. 350 Χ 255, ἢ, 177; 5. Χν. 
Ε. 3 Βεαίγ., 6 ΗἩοπιετὶ Π|8 405 Α--2 356, 51 Οάγββεα. [ποθ ]5 πη ΠΙαάε Νν 5.1 

11. Β2 (δ9) Ντβδεβι αν 515 30. Ἅπαγί. Π)ΠΊ. 213 Χ 145, ἢ. 241, 5. χῖν-- 
χν. ἴ τη Βεαίγ., δ6 Επτγιριάϊ Ηεσαρα Οτεβίες ῬΠοεη., τόο ΡΙπάδεὶι ΟἹ., 
διι Ἡξεβιοαὶ Ορεγϑ. 

12. Βπιΐ (Λα) Ηδτϊείδπιβ βου. Ἵἤϑγί. ΠΊΠ]. 328 χ 210, "ἴ, 8:1, 5. χν. 
Ἡοιπεγὶ 1Π|45 : ἢ ττό ν. Βαΐῖγ. [ποΡ]5 'ἱπ ΠΙααε Βιηῖ,] 

13. Βηγ2 (αὐ) ΠΥ είθπιι5 5664. σδαγί. ΠηΠ|. 222 χ τό5, ΠῚ τ4, 5. Χν. 
14. Βπνϑ (ΛΟ) Ηδτγ]είδητβ 5693. σἤασγί. Πητη. 3503 Χ 215, ΠΠ. 503, 5. χῖν-χν. 

ἩοπιετΙ {1145 : ΗΠ τ53-τ8 Βαίγ. [πο ]5 ἴπ ΠΠπδάς Βπι2.] 
15. Βπιὲ (Λό. Ηδγείαποβ ό3ϑοσ. οἤϑτγί. ΠηΠ|. 215 Χ 157) ἢ. 17, 5. Χν. 
τ6. Βιπῦὅ (ΛΟ Βιυιγπείδηιιβ 276. οἽπαγέ. τηπι. 197 Χ 147, Π. 4, 5. χν. 

Βαίγ. 355-152. 
τή. Ὁ (Κ) (δϑαπδίεηβιϑ 306 ἃ ἱν. τ6ό. οἽἤαγί. ΠΊΠ|. 204 Χ 142, ΠῚ 258, 

8. 1413. ἴ, ο Ηεβίοαϊὶ Ορεζγβ. 65 Ορρίβϑπιϑβ, 185 Τπεοογιίιβ, 2928 Βείγ. 
18. Ε (ΕἼ) Ἐδβίεμηϑιβ 65 "1 Β' τι. αδἤαγέ. ᾿ΠΠΊ|. 215 ΧΊΙ45, ΗἾ, 234, 

5. Χν--Χν]. τηΐβς. ἴ. 35 Πίοην5. ρετῖερ., ΗΠ 65. Ορεζγα, ΤΠεορ 15 1--1220, 
213 Βδίγ. 

19. Η! (νὴ) ΗοΙκῃδιηϊςιβ 565. ΠΊΘΠΊΡΓ. τηπι. 285 Χ 105, Γ΄ 469, 5. Χν. 
ΟΡ. τθ99 ἢ 5. τὸ 55ἷ τι, τὸ τῇ {Π1|Ά. 

2ο. ΗΖ (δὴ) ἩοΙκΠαπηΐοιι5 Θ64. οἢαγί. ΠΊΠΊ. 215 Χ 145, {ἴ. 188, 5. κὶν. 
ΗΕ, τ-8 ΡΓΟΙΕΞΌΠΊΘΠΔ, 90: Πιαάοβ Α- Μ, 182-88 Βαίγ. ἢ τϑὲ στ. μηνὶ 

μαίω ιθ ἐν ἔτει ς᾽ ὦ ὗ ὅ Ν᾿ ιὃ κατέπεσε | ὁ θεῖος καὶ ὀυνιοσ ναὸσ᾽ τῆς ἁγίασ καὶ 

μεγάλης Ι τοῦ θὺ ἐκκλησίας (55. καθολικῆς) τῆς ἐπονομαζομένης τοῦ] θυ 
σοφίας, τὸ καύχημα πάσης τῆς οἰκουμένης : -σ 510 φαΐριι5 μηνὶ ἀπρι (55. 
λλ΄) δευτέρα. ἴ. 181 ν. ποῦ ἢ (πῃ εἰ σοτΓ.) ἄνε ὁ γράψας ταύτην τὴν βίβλον 
νἱαῖε πππς σοάϊςεπι Βευπαγάιβ ἄς Μοπέξαιιοοη οπιδε ἰπ αϑαϊθιι5 [ςοπὶβ 
ΞΈΓΟΖΖΙ, 22 :αγ. 7αἰ. 248. ἴ, τ τ. Ἰπβογιρέϊο 11 αυτά ιπι πΠΟΙΔΙ 1 πὶ βαάπα]ο 
εἴδαϑα : δὰ ἤπεπὶ ἴῃ βοπεάπϊα δεγηαγαϊ (αημίδίαμί Αδογίϊ Πἰϊ καὶ τῶν 
φίλων 922 42. 

21. ] (ο) [επεηβϑῖὶβ. Ἵματγί. 5. χν. 
22. 1.1 (Νὴ Π,μαυτεπίϊδπιιβ χχχὶ. 59. οἤπαγί. π|. 4, Π. 65, 5. χν. Η εϑϊοαὶ 

ΤΠπεορ. 5ςαΐ., ῬΠοον!., ΤΠεορῃ., ἔ, 57 ν. Βεαίγ. 
23. 1,2 (ΟΣ) 1αυγ. ΧΧΧΙΪ. 1. οἤαγί, πΠΊ1π|. 380 Χ 9όξ, ἢ ὅ3ο, 5. χν. 

Ηοπιαῦῖ 1145: ἢ 1τ- τῷ Βαίγ. [ποῦὶβ ἴῃ Π|δάς 1,3.] 
24. 15 (1,) Ταὰτ. ΧΧΧΙΪ. 35. ΠΊΕΙΠΠΡΓ. ΠΊΠῚ. 292 Χ240, ΠΥ. 424, 5. ΧΙ. 

Ἡοτηασὶ 11Π165: ἔ. 419-424 Βεαίγ. [πορὶβ ἰπ {Π|δάς (.] 
25. 1.4. (ἘᾺ) Τίδαγ. χαχῖ. 4. οἤαγξ. πηπ]. 405 Χ227, . 476, 5. χν. 

ἩοπΊεγὶ [1Π1|45. εἰ Οάγξϑβεα: ἢ 446 Βείγ., 450 ν. Ηγηηηὶ. [ποθὶβ ἴῃ 
Π|864ε 1.3.] 

26. 1,5 . 7) 1 αυγ. ΧΧΧΙΪ. 6. πΊΕΙΊΡΓ. ΤΠ. 327 Χ 205, ἶἴ, 402, ἃ. 1465. 
Ἡοπεῦῖ 1165 εἰ Οάγϑβεα : ἢ, 3097 Βαίγ. 

27. 1.8 (ΡῚ Τιαυγτ. ΧΧΧΙ, 22. σἤαγί. ΠΊΠ]. 302 Χ 227, {π΄ 238, 8. 1459. 
Ηοτπετὶ [1185 : ἔ, 234 Βαίγ. [πο ]β 'π Π||84ς 1,10,1 

28. 11 (ΡῸ 1δαγ. κΧΧίϊ. πο. τη ΈΠΊΌΓ. ἴῃ 12, Η, 17, 5. χν. ἔτ Βείγ., 
11 Ῥυίῃ. σαγπΊ. διιγΓεβ, 13 Ἐριρταιητηβίϑ. 

29. 1.8 (ΟἹ [νδὐτ.Ψ Ἰῖκ. 5. πιεπῖδτ. ἱπ [ο]. τηδιχίπιο, ΠῚ 205, 5. χῖν. 
ἘΠυβίδιηι! ἴῃ {Π||415 Α--, ἴ. 20 ν. Βϑίγ. 

80. 1,9" (} 5) Τναυτ. ΑΡΡεπάϊχ 5 (Κ εάϊδηιβ 15). σἤαγί. Π]ΠΊ. 211 Χ 155, 
Π. 205, 5. χν. τήϊβςοε]}. ἢ 181 Βείγ. ςἴ. ϑέμα, 7έαἰ. 1, Ῥ. 2το. 

81. 1.1 (0) [᾿ρβίεηβιβ 1275. ν. Ρ. 188. 
τόξ 
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32. Μ' (ὃ Μοπδοεηβὶβ Σ1ὶ. οἤδγί. ᾿ηΠ|. 540 Χ 235, 5. Χν. ἔ 1τ-ῦν. 
Βαίγ., τι ν. 1165. ν. Ρ. 188. 

433. Μ2 (5) Μοπβδοεηβὶβ βὶρ Β. ῬοπῖΡ. ΠηΠ|. 245 ΧΊΙόο, ΕἾ 253, 5. Χῖν. 
ἔ, τ Οανββεᾶ, 250-253 Βεαίγ. ττπιόι. [πο ]15 'π Οάνϑβεα Μοη.) 
34.Ν (,292) Νεδροϊηαπιιβ 11 Ε 37. ΙΠΕΙΠΡΓ. ΠΊΠῚ. 272 ΧΊΟΟ, ἢ, τόξ, 

5. ΧΙ, [Π|4615 Ν-Ω : ἔ. τό2 ν. Βεαίγ. [π0]15 ἴη Π1δάε Ν!.] 
35. ΟἹ (Οδὴ Βεγοσοίβηιϊβ 46. οἤμαγί. ΠΠΊ. 202 Χ 155, ἢ 217; 5. Χν. 

ΡῬιηά., Ηε65., ἢ. τ8ο Βεϑίγ. 
836. ΟΖ (2) Βαζοςοίδπιβ 50. ἵΠΕΙΠΌΓ. ΠῚΠῚ. 202 Χ 148, 5. Χ- ΧΙ. ΠΊΪ56. 

ἔ. 558 Βεϑίγ. 
37. Οϑ (Οξ)ὴ Βεαγοςοΐδηϊιβ 64. Ἵπαγί. τηΠ|. 5δοῦ Χ 150, ἢ 99, 5. Χν. 

τη15ς. ἢ. τ Βϑίγ. 
58. ῬΙ' (πᾶ) Ῥδγιβίεηβὶβ σ91ο. ὟἽμεαγί. ἴῃ οαΐ., ΗΠ 544. πηΐβεε!!. 

ἔ, 392 Βείγ. 
39. ΡΖ (πἴ) Ῥατγίβϑιεηϑὶβ βδοοϑ. Ἵδβατγί. ἰπ οεί., Ε΄. τ68, 5. χνὶ. πηΐβεε]!. 

[. 5 Ῥῃοου]άεβ, τς ΤΠΕΟΡΊΉΙ5, οἱ Βαίΐίγ. 
40. Ῥ5 (Π4) Ῥδγιβ: εη5152571. Ἂδεδγί. τη οοί., ΕἾ 172, 5. χν. πΠη156Ε]]. 

ΐ, 128 Βδίγ. 
4τ. ΡΕ(Π5) ῬδγΓΙ ΒΕ Π515 2707. ὈοιηΡ. ἰπ οςΐ., Εἰ, 112, 8. 1301. Ηεβιοῦι 

Ορετγα, ἴ. 37 Βείγ., 389 Τζείζεβ 4] εροσὶαα ΠΟΙ]. 
42. Ῥδ (ἐ) ῬΑΓΙΒΙΘ Π515 2723. ΤΕ] Γ. ἴῃ ἴ0]., ΗἾ, 245, 4. 1282. ΓΙ γεορΡὮΓ. 

(δβδβδαπάγα, ἔ᾿ 77] Βαῖσ., 79 Ορρίδηιιβ, οδ ίοηνϑ. ΡεγερΈβιβ, αἱ. 
ΡΠΠ]ΟΒΟΡΠΙσδ. 

43. Ῥὸ (πθ) Ῥαγιϑίεηβϑίὶβ. βϑοω. δοιηθ. ἰπ οεΐ., Η, τό4, 5. χν-χνὶ. 
ΕπτΙρΡΙ415 Ηεσυθα Οτεβίεβ ῬΠοεπῖββαα, ΤΠεοογι να χῖν, ἔ, 156 Βείι. 

44. ῬῚ (Π0) Ῥδτγιβίεηϑὶβ5 2853. Ἵπαγί. ἴῃ [0]., ἢ. 138,5. χνὶ. ΘΙΟΠ 511 
Ῥεγιερ., ἔν 66 Βϑίγ. 

45. Ῥὃ (Π6) ῬδΓΙβίθ η515 ΒΌΡΡ]. 663. τηρεῖ. ἴῃ οεί., ΠῚ 77, 5. Χὶ. 
ἔτ Βαίγ., ἔ, 5. 544. Π14415 εριτοτηεβ εἰ ΗΠ εϑοά! ΤΠεορ. εἰ 5.6 πὶ. ἔγαρτηεηίδ. 

46. Ῥϑ (Π᾿ ῬαΑγιβιθμ515 ΒΌΡΡ]. ὅθο. τηετηὍΓ. ἰπ οςΐ., ἢ, 258, 5. ΧΙ. 
τη 156 611]. ΒΥ Ζαπί!πβ, ἔ. 245 Βεαίγ. 

47. Ῥ10 (π7) ῬαΓΙΒΙ εη515 ΒΌΡΡ]. τορϑ. ὟἽἤαγέ. ΠΠΠΊ 330 Χ 225, Π. 28ο. 
5. χν. ἢ 25 Ηοπεῖὶ [1165, 225 ΠΥΠΊΠΙ, 245 ΟἿΑ] ΘΟ ἩΨΙΏΠΙ, 258 
ΟΥτΥΡΙΠΕῚ ἤν πηηὶ, 274 ῬΥΟΟΪΙ ἢν ΠῚ, 276 ν. Βαίγ. [πο ]5 ἴῃ ΠΠ||δάς Ῥ"1.} 

48. Ῥα]. (Υ) Ῥαϊδεῖπιιβ (Η εἰ ἀε!ρεσρ.) 45. πε ΡΓ. ΠῚΠ1. 222 Χ Ιόο, 
Πς 234, 8. 1201, 1202. ἴἔ. 1-224 Οάγββεα, 225-.ὁὸ Βδίσ. [πο 15 11 
Οὐνββαα Ραὶ].] 

49. Ῥε (ὴ Ρεπιβίπιβ Εὶ 48. οἤμδγέ. ΤηΠ|. 2900 Χ 202, ἢ. 5959. [1 7 
Βεαίγ., 15 Π|α5. [πο ]5 ἴῃ Π|8446 Ῥε.] 

5ο. Εὶ' (,Ὑὴ) ΒἸΟΟΔγα Ια π5 219. ΠΠΕΠΊΥ. ΠΊΠΠ. 180 Χ 140, ἢ 64, 5. Χν. 
ἔ. τ--54 ν. ΡΙαΐΑΓΟΗΙ ΓΕΡΊΠΔ ΔΡοΟΡ περτιηδία, 57- 64 ν. Βαίγ. 

κι, Κ2 (5) ΕἸσοαγάϊδηι5 3990 (3195). Ἵμαγέ. πηπ|. 198 Χ 140, ἢ 85, 
δ. 1494. ἔν τ Βαΐίγ., 6 ν. ἩοΠΠΕΓῚ ΠΥΠΊΠΙ ΙΧ, ΧΙ], Χ111, 7 ΠΊ15ς. ΘΤΦΠΊΠΙ. 

52. 51 Θοογίδί εηϑὶβ 471: Ψ ἵν. 1. Ἵπαδγί. Π1ΠΊ|. 195 Χ 145; ἢ. 444, 5. Χν!. 
Π1156Ε]]. : ΗὮ, 346-.-.58 Βείγ. (5. χν).ἷ 

1 ΤοσοΚ ΌΌῚ σατη [Ὰ811}1ἃ τππδατδαῖα σο σε πεῖ 51 Πδες πάσας ἔαρ ε]]4 : 
οϑὍ τό ο28 ἅ12 ετό ὅζϑι 1314]1]4 Ἐ715. σαὔπὶ 51ΠΡ11]15 σΟΘΙΟΙθτι5 
Πδες σοτηπλιηῖα Παρεΐ - 43 εὑρόντες ττό, Αἴ ἔπλασσ᾽ 14; Ῥδ πὰρ τ54, Ρ"Ὀ 
ἀθήνην τΊη3, 05 εἰζαϊατῃ, εἀ. ρΡγ. (1 Εοη]1ς 1) Οπλ. 120, ΟΠ]. ἐγὼ τη8, δὴ 
πήτης 184 : σογΓεςίοῦ σΟὐ]ο5 [76 πιϑιι5 εϑὲ 51 12, 173) 174) 232, 277. 

τό6 
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53. 52 (Ω) ϑοογίαβηβὶβ 509  ἷ. 12. πιΘΠΊΡΓ, Π1ΠΊ. 3550 Χ 250, ἢ. 216, 
5. ΧΙ. ΠΠ1Π|δ5: ἔ, 5 τ. τό ν. Βδίγ. 

54. Ὁ] (ΝἾ᾿ ψεη. 456. πιεπηθγ. ΠΏ. 380 Χ 252, ΠΥ, 541, 5. Χν. [1145, 
Οιπηΐ. ΞΠΊΨΓΠ., Οὐνββεα, ΗἩγνπιπὶ : ἔ, 534 1.-538 τ. Βαίγ. [πο ]15 ἴπ 
1πΠ44ς ὕ5, ἴῃ Οαγεϑδα 01.] 

55. υτ (ΗΠ Νεη. 6:3. Ὀοιιθ. ΠΊΠ|. 270 Χ 185, Π 296, 5. χὶ!. ἔ, 4-17 
Βαίγ., 9 544. Οὐνϑββαδ. [ποῦ]5 'π Οάγϑβαα [95,] 

56. ὕὉ5 (ΛΝ) Νεη. ἰχ. 14. 5. χῖν. Πἶ τϑι- το Βαίγ. 1--τ87. 
5η. ὕ9 (ΝὮ Νεη. χὶ. τ6. 5. χν. ἢ. 835-92 ν. Βαίγ. 
58. Ὁ (15)  εη. χὶ. 32. 5. Χν!--χν]!]. 
59. ΝἹ (Οἡ Ψαίϊςαπιβ 41. Ὀοπιθ., 5. χὶ]. Βαίγ. 1-31. 
6ο. ΝΞ (Ρἢ) Ψψαιϊσαπιιβ 43. ομαγί, 5. χν. Εἰ τος τ -ττάν. Βαίγ. 1-251. 
61. ΝΨὸ () Ναιίϊσβπιιβ 915. ὈοπηΡ. ΠΊΠι. Φόο χΧ τό5, [΄. 258, 5. χι]. 

τηΐβος ]]. ἔ, 47 ν. 1145, 142 τ. Οάγββεα, 217 εἰ 249 Βαΐίγ, [ποθὶβ ἴπ 
ΠΙαάς Ψ11,1 

62. ΝῬΈ (7) Ν αἰἰσαπιι 1314. σπατγί., ἃ. 1449. ΒΑΐΓ. πλ15ς6]]. ΡΒ] Ξορἢ. 
65. Νϑ (Εὺ Ναιϊσαπιβ 1363. οσἢαγί., 5. χν. 
64. Ν᾽ ([Ρ8) Ναίϊσαπιιβ 2222. 5. Χῖν-χν. [ἢ 12ζ1.- 21 ν. Βαίγ. 
65. ΝΊ (Ρ0) Οἰϊοδοπίαπιβ 150. Ἵοδδγί. πηπ|. 226 χ 167, ΗΠ. 174, 5. χνὶ. 

π1150. ΒυΖαπίῖπα : ἔ, ττὸ Βϑίγ. 
66. Νὰ (ΡΡῚ Ῥαϊαίϊπιιβ 7. Ἵμαγί. ΠΊΠΊ. 275 Χ 195, ἢ. 20ο, 8. 1436. 

ἔ, τ Βείγ., 4 Οάνβϑϑεβ. [ποθὶβ ῖη Οάνϑββεα Κ8.] 
6η. ΝῬϑ (7) Ῥαϊδέϊπιιβ 5ο.Ϊ ἽἼμαδτγί. ἰπ 8, ἢ. 186, 5. χνΙ. {τἘδίγ., 

9 1Π|44]5 4-2 1τ-357. [πορὶϑ5 'ἰπ ΠΙαάς Ν21,] 
68. ΝΠ (πὴ) Ῥαϊδίϊπιιβ 151. Ἵμαγί. πῃ 8. ἢ. 322,5. χν. {τ ΕυΓΙρ 415 

Ηεςοιραᾳ Οτεβίε ῬΠοεπίβϑαα, ΘΟΡΠΟΟ]Ι5 ἐὐαΣ ΕἸεςίνα, Ηεβιοάϊ Ορεγβ, 
Ααβοῆν! Ρεῖββο, ἔ. 314 Βαίγ. 

ὅς, Ὁ (ὑε2) Ῥαϊδιϊπιιβ τϑ:. πιεπιθγ. ΠΊΠΊ. 270 ΧτΊ5; Π. 207, 5. Χν. 
Οαάγϑββεα: ἔ 202 Βαίγ. [πορὶβ 'π Οάνββεα Κ3.] 

ηο. Ν'2 (Ρ6ὴ Ῥαϊαίίϊπιι5 363. Ἵδμαγί., ἢ. 414, 5. χν. τηῖ5ςεΕ]]., ἔν 31τὸ 
Βεαίγ. 

ητ. Νι! (77 Νιπάοβθοπεπϑιβ 24τ. οδαγί. ἴῃ 49, Εἴ, 286, 8. 1446 
Ορρίδεπιι5, ΠΠπ᾿δάο5 Α-Δ : ἢ, 835-95 Βαίγ. 

12. 12 (Κ7ππὴ Ννιπάοθοπεηβϑὶβ 289. Ἵπαγί. ἴῃ 49, ἢ, τόό, 5, Χνὶ. 
Ατιβέορμδπαϑ, ὅζε., ἢ, τ79-τ85 Βαίγ. 

13. Νιϑ (γα) ψιπάοροπαεηϑὶβ 293. Ἴμδτγί. ἴῃ 49, Ηἶ, 44, 5. Χν. 

Τανεαο 

ἌΣΙΟΣ ΒΡΡΒΒ9 6): (Θυ) 
ΑἸ Α5.45: Α5 Ρό (ρΡαγ.2) 
ΑἹ ΒΖ Βπηιὅ Ρ8 ΡΙ0 174. γέψον! ()"»ὅ»4.) 
ΗΞ Κ' (Ποἰρλ.) 
ἐπ ν ΞΟ) 
ἌΣ ΠΕ ΕΟ ΕΣ 178. 0772.2.2ὴ. 
ΑἸῸ ΒΙ Βιηη2 ΒπηιΈ ΟἹ Οϑ ΡΊν:ν!3 (71α1].) 
ΑϑΟ ΜΈΝ ὕὲ νὶνϑ (γ76γ1.1) 
Ἢ [Ὁ 1} ΡῈ Ἰθογῦῦ (δα; Ἷ 
κοῦῦν (Ψπμρ.) 
Βηι! Βηι" Η}1,21.85 Με 52 Ὁ νῚ (52.4η.) 
ἈΘ1 5 ΕΟ ΘΙ Ἐπ οι) 

1. 49 Τιιἀνν! 15 εσγογα τ ν᾽ ἀθέμγ, 
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᾿Αρχόμενος πρώτης σελίδος χορὸν ἐξ Ελικῶνος 
5 “ 93 4 Ν 3 9. ’ «4 Ρ. {5 0) ΄"“ 

ἐλθεῖν εἰς ἐμὸν ἥτορ ἐπεύχομαι εἵνεκ᾽ ἀοιδῆς, 
ἃ [ » , ς “ δι ͵7ὔ “ 

ἣν νέον ἐν δελτοισιν ἐμοῖς ἐπὶ γούνασι θῆκα, 

δῆριν ἀπειρεσίην, πολεμόκλονον ἔργον ἔΑρηος, 
εὐχόμενος μερόπεσσιν ἐς οὔατα πᾶσι βαλέσθαι 5 

πῶς μύες ἐν βατράχοισιν ἀριστεύσαντες ἔβησαν, 

γηγενέων ἀνδρῶν μιμούμενοι ἔργα Γιγάντων, 
ε ’ 3 ἴων Μ᾿ ’ἤ ΘᾺ ΝΥΝ. “ ’ 

ὡς λόγος ἐν θνητοῖσιν ἔην" τοίην ὃ ἔχεν ἀρχὴν. 

Μῦς ποτε διψαλέος γαλέης κίνδυνον ἀλύξας, 
πλησίον ἐν λίμνῃ λίχνον προσέθηκε γένειον το Ἷ ΙΧ, ρ ΚΕ γ ἢ 
δ ’ὔ ". Υ Ν “» 

ὕδατι τερπόμενος μελιηδεῖ" τὸν δὲ κατεῖδε 

λιμνόχαρις πολύφημος, ἔπος δ᾽ ἐφθέγξατο τοῖον" 
“Γ΄. ’ὔ “3 ’ “53 3 3 3... » 7 ε , 

Ξεῖνε τίς εἶ; πόθεν ἦλθες ἐπ᾿ ἠϊόνας; τίς ὃ φύσας; 
’ 2.00.5 ΄ Ν. ’ ’ 7 

πάντα ὃ ἀλήθευσον, μὴ Ψψευδομενὸν σε νοήσω. 

εἰ γάρ σε γνοίην φίλον ἄξιον ἐς δόμον ἄξω" 15 

δῶρα δέ τοι δώσω ξεινήϊα πολλὰ καὶ ἐσθλά. 
εἰμὶ δ᾽ ἐγὼ βασιλεὺς Φυσίγναθος, ὃς κατὰ λίμνην 

τιμῶμαι βατράχων ἡγούμενος ἤματα πάντα" 

Τι μ5: “Ομήρου βατραχομυομαχία ναΐρ΄. : μυοβατραχομαχία Ῥϑ: βατρα- 
χομαχία ΟΣ: ἀρχὴ τῆς μυοβατραχομαχίας" αὕτη δέ ἐστι τίγρητος τοῦ καρός 
08 ν'! : ὁμήρου βατραχομνομαχία, ἐν δέ τισι τίγρητος τοῦ καρός 451 175 
12 (γρητὸς) 1- 8 Π1ξξ. ἀπο] 4} 10 115 βοῦ. ΟΣ 1 πρώτης σελίδος ΟΣ: 
πρῶτον μουσῶν ςεῖΐ. (πρώτως Ἰ : πρῶτος Ῥϑ, 53 55.) 5 πάντα ΟΣ 
6 ἀριστήσαντες Α19 Β1: ἀριστεύσοντες Α8ϑ ΡῚ Ρέ Κγ8: -εὐοντες κ-- ἔτευξαν 
Ρδ, γρ. 8 8 λόγος] ἔπος ἔξ ἔχον 1811, Κ' ἀρχή Ἐ9 
το λίχνον ΟΣ: πίνων 1-1,11.21.8 55 ; ἁπαλὸν οεῖ. παρέθηκεὶϊ 1.31.3 0252: 
προσέθηκε τςεῖ. 12 πολύφωνος 1 Α10Β11,} ΡΈ 08 τ᾽ ἔφατ᾽ 
ἔκ τ᾽ ὀνόμαζε Ὁ ο Δ]. 13 ἠιόνας 11.8 ΟΞ(ἠῶνας εχ ἰ-) 52: ἠόνα 
να ]ρ. τίς ὃ φ. ΑΒ ΟΖ: τίς δὲ νε] τίς δέ σ᾽ εεί. 18 ἐν βατράχοις 
Ἐ1Ὶ (ἐν βατράχων 1.31. 
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ΒΑΤΡΑΧΟΜΥΟΜΑΧΙΑ 

καί με πατὴρ Πηλεὺς ἀνεθρέψατο, Ὑδρομεδούσῃ 
μιχθεὶς ἐν φιλότητι παρ᾽ ὄχθας ᾿Ηριδανοῖο. 20 

καὶ σὲ δ᾽ ὁρῶ καλόν τε καὶ ἄλκιμον ἔξοχον ἄλλων, 
σκηπτοῦχον βασιλῆα καὶ ἐν πολέμοισι μαχητὴν 
" 3 ΔΕ Ὡς. εΝ ἊΝ 9, ᾽ 

ἔμμεναι" ἀλλ᾽ ἄγε θᾶσσον ἕξὴν γενεὴν ἀγόρευε. 

Τὸν δ᾽ αὖ Ψιχάρπαξ ἀπαμείβετο φώνησέν τε" 
’ {; 3 Ἁ “ “ 3.9 [ 

τίπτε γένος τοὐμὸν ζητεῖς; δῆλον δ᾽ ἐν ἅπασιν 25 

ἀνθρώποις τε θεοῖς τε καὶ οὐρανίοις πετεηνοῖς. 

Ψιχάρπαξ μὲν ἐγὼ κικλήσκομαι" εἰμὶ δὲ κοῦρος 

Τρωξάρταο πατρὸς μεγαλήτορος" ἡ δέ νυ μήτηρ 
Λειχομύλη, θυγάτηρ ΠΙτερνοτρώκτου βασιλῆος. 

γείνατο δ᾽ ἐν καλύβῃ με καὶ ἐξεθρέψατο βρωτοῖς, 30 
σύκοις καὶ καρύοις καὶ ἐδέσμασι παντοδαποῖσιν. 

“- Ν ’ - Ἁ 3 ἵφ ϑῳὼνΝ Ξε “ 

πῶς δὲ φίλον ποιῇ με, τὸν ἐς φύσιν οὐδὲν ὁμοῖον; 
σοὶ μὲν γὰρ βίος ἐστὶν ἐν ὕδασιν" αὐτὰρ ἔμοιγε 
“ 3.5 ᾽ ’ Υ̓͂ 9 ’ ( 

ὅσσα παρ ἀνθρώποις τρώγειν ἔθος" οὐδὲ με λήθει 

ἄρτος τρισκοπάνιστος ἀπ᾽ εὐκύκλου κανέοιο, 55 
9. Ν “ ’ μι ἊΝ , 

οὐδὲ πλακοῦς τανύπεπλος ἔχων πολὺ σησαμοότυρον, 

οὐ τόμος ἐκ πτέρνης, οὐχ ἥπατα λευκοχίτωνα, 
οὐ τυρὸς νεόπηκτος ἀπὸ γλυκεροῖο γάλακτος, 

οὐ χρηστὸν μελίτωμα, τὸ καὶ μάκαρες ποθέουσιν, 
οὐδ᾽ ὅσα πρὸς θοίνας μερόπων τεύχουσι μάγειροι, 40 
κοσμοῦντες χύτρας ἀρτύμασι παντοδαποῖσιν. 

19 ποτ᾽ ἐγείνατο 11.11.1 20 ὄχθαις “ἈΑΣΤΤΤ ΤΟΣ νόν1; ὄχθας 
(85. .)52 ὠκεανοῖο! ! 11.11,353 οὗ Πιστ 21: δ᾽ ὁρῶ] βλέπωω- οὔ ΑἼ1. 
ΠΡ Ριρεγῖν!! ἔξοχον ἄλκιμον α Ὁ-οΔΕΙ1ΤΡΡΙΡΕΝΙ 22,283 ΟΠΊ. 
ΡΟ 28 ἐὴν 5ς. ἔα τί Ηεβ. Ορρ. 38: 24 ἠμείβετο Ἀ͵ Κ11-1ἰγὸ ν8 

25 δῆλον δ᾽ ἐν ἅπασιν νιι]5. : δῆλόν τ᾽ ἐν αι- Α11,5 ΡῚ ῬΕ ΧΙ: γ᾽ ἐν 11: 
φίλε δῆλον ἅπασιν ἢ πὶ 1--1--: τὸ δ᾽ ἄσημον ΟΣ 26 οἵη. ΦΌΡΟ1.51.4 1 Ν1 
τε δἰΐθσιιπι ὁπ. ἘΘΡᾺ ΑΙ ΤΙΡΙΡΕΨΈΕ ὀλυμπίοις Ῥτο οὐρανίοις 5; ΑΖ ΔΡΤ1.3 5 

27 μὲν οτη. ΑΞ 5: 3 ἐγὼ οπῃ. 1.352 428 ἡ δέμοι Ἀ--1-- Αἴ071,11,8 
ΡΙΘΣ Ὁ 20 λειχιμύλη οἅ Ε᾿-- ΑἸ101,91. ΡῈ Θ1ν1 80 ἔρριψε 
νέμεσθαι ΟΣ δόμοις Ῥ8 32 ποιεῖς 142 Β17] ΟΖ ΡΙ 324 οὔτι 
Ὡὶ- ΟΣ νὅ 8235 ἰῷ ἈΪΚῚ 1,05 κγὅ δυσ(δισ) κοπάνιστος ςεί. 
36 τανύπλεκτος Ὁ- ν᾽ ν πολλὴν σισ(σησ)αμίδα 5  1111.5 ΟΣ 51 178 

37 εἵματα Ῥτο ἥπατα 5.:ἃ6 42} 58 επίε 37 ΠαΡ. ΟΣ 40 θοίνην 
Ἀ]1Β17Τ1,νΚ1,21,νΝ,},ἃ 8 νὅ 
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9 ζ ε ’ 9 ’ὔ 93 ’ 

οὐ τρώγω ραφάνους, οὐ κραμβας, οὐ κολοκῦντας, 
9 Ἁ “ 9 ΄ 59. Ν ψ 

οὐ σεύτλοις χλωροῖς ἐπιβόσκομαι, οὐδὲ σελίνψοις" 
“ ἊΝ ε ΐ 3... Αὰ 93 ,, --“ ἊΝ ’ὔ 

ταῦτα γὰρ ὑμέτερ ἐστὶν ἐδέσματα τῶν κατὰ λίμνην. 55 

Πρὸς τάδε μειδήσας Φυσίγναθος ἀντίον ηὔδα" 

ξεῖνε λίην αὐχεῖς ἐπὶ γαστέρι: ἔστι καὶ ἡμῖν 
Ν ΧΧ 3... 5 ,ὔ ἈΡΡΑΝΟΜΟΙΝ ΝΝ ζ 323.ϑ.ὁ9ος ἢ 

πολλὰ μάλ᾽ ἐν λίμνῃ καὶ ἐπὶ χθονὶ θαύματ᾽ ἰδέσθαι. 
3 7 ἊΝ Ν Ν [, γ 

ἀμφίβιον γὰρ ἔδωκε νομὴν βατράχοισι Κρονίων, 
“ Ν “-“ 2 [τὰ “- ’ 6 σκιρτῆσαι κατὰ γαῖαν, ἐν ὕδασι σῶμα καλύψαι, ο 

στοιχείοις διττοῖς μεμερισμένα δώματα ναίειν. 
9 3.5 [2 Ν “ ͵7] 9 , »] 

εἰ ὃ ἐθέλεις καὶ ταῦτα δαήμεναι εὐχερές ἐστι" 

βαῖνέ μοι ἐν νώτοισι, κράτει δέ με μήποτ᾽ ὀλίσθης μ "Κρ με μη 5» 

οὐδέποτε πτολέμοιο κακὴν ἀπέφυγον ἀὕτήν, 
ἀλλ᾽ εὐθὺς μετὰ μῶλον ἰὼν προμάχοισιν ἐμίχθην. 
ἄνθρωπαν οὐ δέδια καί περ μέγα σῶμα φοροῦντα, 
ἀλλ᾽ ἐπὶ λέκτρον ἰὼν ἄκρον δάκτυλον δάκνω, 45 
καὶ πτέρνης λαβόμην, καὶ οὐ πόνος ἵκανεν ἄνδρα; 
νήδυμος οὐκ ἀπέφυγεν ὕπνος δάκνοντος ἐμεῖο. 
ἀλλὰ δύω μάλα πάντα τὰ δείδια πᾶσαν ἐπ᾽ αἶαν, 
κίρκον καὶ γαλέην, οἵ μοι μέγα πένθος ἄγουσιν, 
καὶ παγίδα στονόεσσαν; ὕπου δολόεις πέλε πότμος" 50 
πλεῖστον δὴ γαλέην περιδείδια, ἥ τις ἀρίστη, 
ἢ καὶ τρωγλοδύνοντα κατὰ τρώγλην ἐρεείνει. 

42--52 οἵ. ὦ 'ὍῬοΟ ἃ : ΡΓΟΒΟΙΙα ΒΥ Ζαπαπα 42 ποτ᾽ ἐκ πολέμοιο 
ςοα4. ῥγϑείεσ 1.410 Β11 6 ῬῚ Ρέ ἐξέφυγον ΑἹ [δ Ε' Β: 44 δείδια 
ξς5--1,5: οὐ δέδι᾽ ἄνθρωπον 05 εἀά. ΡΥ. σῶμα μέγα κὶ Ἡ-- Α10711. ΚΕ! Κ8 

45 καταδάκνω 1,1 55. εὐ, ΡΥ. 47 ἀπέφευγεν! 5 48 τρία ΑΒ πάν- 
τα τὰ] τὰ οπι. ἔ- ΑΒ ΑἸ0Β1ΤΙ,51Τ151: πάντων σ΄- 5 ὈῚ 50 πέλει 
σ΄. ΒηιΈ7Νὅ;: πέλετο ΝιΣ 52 τρωγλοδίτην Νι!' στρωγλῶν 1.6 ΡῚ 
53 ῥαφάνους Δ Ἀ1-1ἀ ΑΑΤΑΙΟΤ ΓΙ ΜΡ ΝΆ: -ας ςεί. κράμβυας 
ἈΞκ--ν5 κολοκύνθας ὦ (-- Ο2) ΑἹ Α5 Α8 Α0Β1 Βιηη8 } 199 ἘἸ} Ρ 5 ΡῚῪ τοὺ 
711-ΑΨ1 Α2 Α1ὸ1 8 ῬθῬᾳὶ. δέ νϑνῦῆ: οὐδὲ κεῖ. σεύτλοις 1552: τεύτλοις 
114Π||κ8: πράσ(σνοις ςεί. πράσων χλωρῶν... σελίνων ΟΣ 
55 ὑμῶν Δ11ΠᾺ1ΤῚΤῚ8 52 νῦ 56 τάδε] ταῦτα ο Α1.51,51.1 ΟΣ ΡΕΕΤ ΝΠ 

ταῦτα δὲ μειδήσας ΝῚ3 τηδΓρ. μειδιάσας 1. Ἐ 15 ὃ φυσίγναθος 
σέ αν 57 δέχ᾽ ἡμῖν ΟΣ 58 μάλ᾽] καὶ Κ1 1.1 ΟΣ Κν8 

“γὰρ Δ’ ἈΦ ΒΒ Ρ6]}: Κα: μὲν Ε5 Ἐπὶ} Ἐν ΤΕ ΠΡ ΕΘ... 509 νομὴν] 
ὧν. Ὁ τ (-- ΟΞ) ΑἸ. Β1 Β271.5 Ὲ Ῥένγθ ὅο γῆν] Η2: γᾶν Α9. καὶ 
ἐφ᾽ εοάά. ργδείεγ Κ1- ΑϑΑΓ ΗΣΙ ΤΙ ΤΟΣ ν6 ἐνα ἢ ΚΙΑΙ [11,6 ὈῚἘΒῚ ν 

ὕδατι 1 ΗΖ Ρ5 Ρ8 51 178 νὸ ὅτ οπι. 11- Αθ1.11|102 52 διττοῖς] 
δυσὶν ΒΤΑΈ 5 ΤῚ ΟΥΒ51 18 σώματα. Ῥδνῦ 65 βαῖνέ μοι] αἴρω σ᾽ 
ΠΥ 2 ΒΒ. ΒΩ]. ὄληαι ςοἀά. ρῥτγεαείεγ 1 
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“ , ἊΝ " Ἂν ’ 5) ᾽ 

ὅππως γηθόσυνος τὸν ἐμὸν δόμον εἰσαφίκηαι. 

Ὡς ἄρ᾽ ἔφη καὶ νῶτ᾽ ἐδίδου: ὁ δ᾽ ἔβαινε τάχιστα 65 

χεῖρας ἔχων τρυφεροῖο κατ᾽ αὐχένος ἅμματι κούφῳ. 

καὶ τὸ πρῶτον ἔχαιρεν ὅτ᾽ ἔβλεπε γείτονας ὅρμους, 
νήξει τερπόμενος Φυσιγνάθου: ἀλλ᾽ ὅτε δή ῥα 
κύμασι πορφυρέοισιν ἐκλύζετο πολλὰ δακρύων 
3) ’ Φ) “ ,ὔ Ν ,ὔ 
ἄχρηστον μετάνοιαν ἐμέμφετο, τίλλε δὲ χαίτας, 70 

καὶ πόδας ἔσφιγγεν κατὰ γαστέρος, ἐν δέ οἵ ἦτορ 
πάλλετ᾽ ἀηθείη καὶ ἐπὶ χθόνα βούλεθ᾽ ἱκέσθαι: 

Ν 2. 1ε ’ ᾽ὔ , 2 , 
δεινὰ δ᾽ ὑπεστενάχιζε φόβου κρυόεντος ἀνάγκῃ. 

5 Ν Ν ΑΕ 3 ΠΝ Ὁ) ὭΣ.) τὰ 3..᾿ ΄ 
οὐρὴν μὲν πρῶτ᾽ ἔπλασ᾽ ἐφ᾽ ὕδασιν ἠὕτε κώπην 

΄ 3 ’ Ν “ ΩΝ “ ΚΣ ἢ 

σύρων, εὐχόμενος δὲ θεοῖς ἐπὶ γαῖαν ἱκεσθαι 75 

ὕδασι πορφυρέοισιν ἐκλύζετο, πολλὰ δ᾽ ἐβώστρει" 

καὶ τοῖον φάτο μῦθον ἀπὸ στόματός τ᾽ ἀγόρευσεν" 

Οὐχ οὕτω νώτοισιν ἐβάστασε φόρτον ἔρωτος 
ἴω τ}: δ 2 ’ ἊΝ ’ὔ δι ας ΚΡ έσθαν ,ὔ 

ταῦρος ὃτ Εὐρώπην διὰ κύματος ἡγ ἐπὶ Κρήτην 

ὡς μῦν ἁπλώσας ἐπινώτιον ἦγεν ἐς οἶκον 80 
7 ς ΄ 3 Ν , ως. “ 

βάτραχος ὑψώσας ὠχρὸν δέμας ὕδατι λευκῷ. 

Ὕγδρος δ᾽ ἐξαίφνης ἀνεφαίνετο, πικρὸν ὅραμα 

64 γηθοσύνως ο-- ΔΒ ΑἸῸ0 [51,1 ἘΤ 1]8 τὸν ἐμὸν νιιρ΄. : πρὸς ἐμὸν 
΄- ΑἸ ΑΣΗἜἝ: εἰς (ἐξ) ἐμὸν Α38 45 ΑἹ ΒΖ Βην)8 ΡΒ ῬΒΡΙΟψΈνθ; ἀμὸν (ἀμὸν) 
βῖπε ρῦδερ. ο- τ ΡΊΨψΈ: ἐμὸν 6Ρ--6ὁ- ΑὉ 11,215 ῬΖῬέ: οἶκον τὸ Νῦ 
66 ἁπαλοῖο ει} Α' 4109} " ῬΈΚ2: τρυφεροῖο εεἰ. δι᾽ ΑΞ Α109 Β1] ΡῈ ΒΕϑ Ρα]. 

ἅμματι α-..-1- ΤῊ ῬΕ5Ξ γῆ; ἅλματιςεἰ. καλῶ]ϊ- 1,11,8 55. γὃ 67 πρῶ- 
τον μὲν ἸΚ1 ΟΣ; τὸ πρῶτον «ςεί. ὅρμους) λίμνας Ὦ 68 ὡς δέ 
μιν ἤδη 1 9 πορφυρέοις ἐπεκλύζετο 111. 1.13 πολλὰ δ᾽ ἐβώ- 
στρει Οἷ, εἶ. 76: δάκρυα λείβων ΡῚ ΡῈ 2 οπ. 1 ἰδέσθαι } ΑἸ1.8 
ΡῈ ΡΡ̓ΡΩ]. 5: νῦν οὗ, αδι β152 ε408 ρ448 η4-31 ρΡοβί 9οο ΠΡ. 
οἕιρ- 4 πρώτιστον 1. 1.1.2 1.118 52 γ8: πρῶτον ῬΒΡ9 ἔπλασ᾽ 
ἔσ]1ς- ΗΣ1,31, ΟΣ ΡΈΡδ; ἔπλησσεν ΑἹ Ρ4]. : ἤπλωσεν ἃ ΔΞ Βην Βπι8 Η’ 
15 ἈΉΡ δ υνϑν!, οἴ, το, 81, τοῦ : ἤπλωσ᾽ Βιπδ]} : ἤπλασ᾽ Δ... ἐν 
ΚΙΙΓῚΙ ΤΕΥ νὅ ὕδατι 55. 451,90] 51 Κ8 η6 κύμασι Ἐ1}1.1 1.1 νὅ 

τοις ἐπεκλύζετο ΟΣ δ᾽ ἐβώστρα Δ0 Β1 : δ᾽ ἐβώστρει γρ. Ῥϑ : δ᾽ ἐβόα 
ο115- ΑΙ ΑΣΑΒΑΓΒΙΣΗΣΙ51, 4}9ΡὈΡᾳ). 51 Ν1} : δακρύων ςεί. 77 ΟΠ]. 
117 γ᾽ ἐκ στόματος ΟΣ 8ο μῦν1 ΟΣ Ρδ: νῦν, νῦν μ᾽, νῦν ἐμ᾽, ἔμ᾽ 
σΕς. ἁπλώσας ΔΚΤΑΑΘΑΙ͂ΟΝ Εἰ νῆ ΚΝ; ἐπιπλώσας ςεῖ. 
81 ὑψώσας 11} 111. γ: ἁπλώσας Ἀδώ(-Ο2) ΑἸΡΙ ΡΈ : ἀμπετάσας 
ασεί. 82 ὕλλος ΟΣ ἐξαπίνης 14.51.1 1.1 05 ΚΞ3 Ὁ ; ἐξαίφνης ςεΐ. 

πικρὸν 11.11,1 : δεινὸν ςεί. 
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πὲ ,ὔ 9 Ν 3.5 ΨὉ. ἊΝ [τὰ “᾿ , 

ἀμφοτέροις" ὀρθὸν δ᾽ ὑπὲρ ὕδατος εἶχε τράχηλον. 
“ ΦΌΝΟΝ , ’ὔ ὔ 

τοῦτον ἰδὼν κατέδυ Φυσίγναθος, οὔ τι νοήσας 

οἷον ἑταῖρον ἔμελλεν ἀπολλύμενον καταλείπειν. 85 
“- 7 ἣν “ 

δῦ δὲ βάθος λίμνης καὶ ἀλεύατο κῆρα μέλαιναν. 

κεῖνος δ᾽ ὡς ἀφέθη, πέσεν ὕπτιος εὐθὺς ἐφ᾽ ὕδωρ, 
Ν “ 3 ἈΡ» ’ “ 

καὶ χεῖρας ἔσφιγγε καὶ ὀλλύμενος κατέτριζε. 
΄ Ν δ ,ὔ Ξ᾿ πολλάκι μὲν κατέδυνεν ὑφ᾽ ὕδατι, πολλάκι δ᾽ αὖτε 

λακτίζων ἀνέδυνε: μόρον δ᾽ οὐκ ἣν ὑπαλύζξαι. 99 
, κ 7, κ ΄ὔ Γ “ο. 3 5. ἢ 

δευόμεναι δὲ τρίχες πλεῖον βάρος εἷλκον ἐπ᾽ αὐτῷ 

ὕδασι δ᾽ ὀλλύμενος τοίους ἐφθέγξατο μύθους" 
“ ἵ 

Οὐ λήσεις δολίως Φυσίγναθε ταῦτα ποιήσας, 
Ν ε,’ ΔΌΝΜΟΝ ΄, ς 3 Ἐαὶν , ναυηγὸν ῥίψας ἀπὸ σώματος ὡς ἀπὸ πέτρης. 

-“ 3 ’ - 
οὐκ ἄν μου κατὰ γαῖαν ἀμείνων ἦσθα κάκιστε 95 

Ἢ ’ὔ 

παγκρατίῳ τε πάλῃ τε καὶ εἰς δρόμον: ἀλλὰ πλανήσας 
9 “ .}. 9 δ " Ἵ» 

εἰς ὕδωρ μ᾽ ἔρριψας. ἔχει θεὸς ἔκδικον ὄμμα. 
ὰ ἽΚΤΌΝ τ) , 2 “ Ν Ν “ ὡς εἰπὼν ἀπέπνευσεν ἐν ὕδασι' τὸν δὲ κατεῖδεν 

’ ᾿᾿ 5) , “, 

Λειχοπίναξ ὄχθησιν ἐφεζόμενος μαλακῇσιν 100 

ποινὴν ἀντέκτισίν τ᾽ ὀρθὴν ὅς κ᾽ ἀποδώσει 978 
ποινὴν σὺ τίσεις μυῶν στρατῷ οὐδ᾽ ὑπαλύξεις οϑ 
καί ῥα κραιπνότατος μοίρας μυσὶν ἄγγελος ἦλθεν 100 ἃ 

83 ἀμφοτέροις ἢ ἘῚ [11,1 : πᾶσιν ὁμῶς εεἰ. (ἁπλῶς ΟΖ) 84 οὐχὶ 
11.11.02 85 ἀπολλυμέναι Ἀ] : ἀπολλῦναι 11.11.1 Κν8 κατὰ 
λίμνην Ἀ711.,}1, 86 ἀλεύατο) ἔκφυγε 1.58 1.11.,21.11,8 ῬἘῸ ΞΘ: ν 
87 ἐς 111.11,}92 88 χέρας ἈΝ: χεῖρας δ᾽ 71 Κὶ 11.118 κγὲ 

ἀπολλυμένους 1ἸἘ1ΗΤΤΙΤΤ ΟΣ ΕΣ νθ ΟἹ πλεῖον 1 1.11.0: πλεῖ- 
στον εεῖ. εἷλκον ἡ Δ' ΟΣ Ρα]. : ἔσχον ἃ ΔΞ Ρ' ΡῈ Ἐ9; φέρον 1- : ἤγαγον 
ΑΒΙΤΑΤΙ : ἦσαν να]ρ. (ἦεν 1.21.3 08 1 52) αὐτὸν ὦ ᾿ Καὶ Δ' Εἰ Κδ ; αὐτῶν 
Α2]) 92 ὕδασι  ΚῚ Β5 ΤΙ ΤΊ ΟΣ : ὕδατι εκεί. μύθους . .. τοίους 
11117105 93 δολίως] γε θεοὺς 1Κ1ΑἸΘΒΙΤΑ ΤΙ ΡΈΕΝῦ 94 νανη- 
γὸν] ἐς λίμνην με11-- 1.11.3 52 γδν ὥστ᾽ ΟΕ Α5ΑΊΑ5 ΒΒ! Η21,511}6 
ΘΕ 95 ἄν] γάρ πὶ Ρ' Εἰ νὅ μοι Ἡ-- 3 96 ἀλλ᾽ ἀπατήσας 
ΚΙΑΙΟΙ τ ΟΣ νόνι 978, ο8 υἱ ΒνυΖεαηίϊηὶ δἰπὲ ᾿ἴα ᾿π4π βαίῖβ ΡΓο- 
ῬΑΌΙΠΙΕΓ ἐγαϊξ νεγβδαπι ΒΕΓ ΠαΓαν 

ποινήν θην τίσεις σὺ μνῶν στρατῷ οὐδ᾽ ὑὕπαλύξεις 
ΟΊ οτη.7111. τ᾽ οἵη. ἃ Η!]Ρ1:021: γῆ νθ ἀποτίσει ΡῚ οϑ ποινὴν 

σὺ τίσεις 111. ΟΣ ΡῚ : τοῖς τίσουσί σε (με, γε, τε) ςεί. (τοῖς δὴ τίσουσι 
ἈΦ Ἐπ: Εν ΕΟ ΡΟ ΞΘ ΟΝ σαραπτῶ 1 ΠΛ ΤΟ ΤΠ ΕῚ ΜΙΝ ΟΡ ΒΥ ΒῈ ΠΣΥΙῈ: 
στρατὸν Α2] : στρατὸς τεῖ. 99 ὧς] ταῦτ᾽ 111. ΟΣ ἘΣ 1 ΕΓ ΟΣ: 
ἐφ᾽ ςεί. ὕδασι 111. ΟἽ; ὕδατι ςεί. τοοῖ 80. οοαά, ργαείεγ 
Ἢ 11,,21,83 ΟΣ Ρῦ δ 85 γὅ 
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3 

δεινὸν δ᾽ ἐξολόλυξε, δραμὼν δ᾽ ἤγγειλε μύεσσιν. 
ε » ΓΚ ν ΖΞ ᾽ ’ “4. Ν « 
ὡς ὃ ἔμαθον τὴν μοῖραν ἔδυ χόλος αἰνὸς ἅπαντας. 

Χ ’, 7 Ἔν συ Δ ην ̓ γΑ {τς πν . καὶ τότε κηρύκεσσιν ἑοῖς ἐκέλευσαν ὑπ᾽ ὄρθρον 
» 5 ’ 3.5 ’ ,ὔ 

κηρύσσειν ἀγορήνδ᾽ ἐς δώματα Τρωξάρταο, 
Ν ͵ ἰ ἃ Ν ἥ ἜΣ 

πατρὸς δυστήνου Ψιχάρπαγος, ὃς κατὰ λίμνην 105 
“ 5 ὔ Ν ᾽ὔ ΦΧ 3 »» 

ὕπτιος ἐξήπλωτο νεκρὸν δέμας, οὐδὲ παρ᾽ ὄχθαις 

ἦν ἤδη τλήμων, μέσσῳ δ᾽ ἐπενήχετο πόντῳ. 
ε Ἄ» Ὁ ΄ ΘΓ ΒΝ, ἐϑοσυ ἴω 3 “ 

ὡς ὃ ἦλθον σπεύδοντες ἅμ᾽ ἠοῖ, πρῶτος ἀνέστη 
’ὔ “3, σι 

Τρωξάρτης ἐπὶ παιδὶ χολούμενος, εἶπέ τε μῦθον" 
Ὦ, φίλοι εἰ καὶ μοῦνος ἐγὼ κακὰ πολλὰ πέπονθα το 

’ - 
ἐκ βατράχων, ἡ πεῖρα κακὴ πάντεσσι τέτυκται. 

ΦΕΤΕΙΝ ΜΝ ἊΝ ’ ) Ἁ “ ἴω » 

εἰμὶ δ᾽ ἐγὼ δύστηνος ἐπεὶ τρεῖς παῖδας ὄλεσσα. 
“- ͵ 

καὶ τὸν μὲν πρῶτόν γε κατέκτανεν ἁρπάξασα 
μὴ , ’ δ ε “ 

ἔχθιστος γαλέη, τρώγλης ἔκτοσθεν ἑλοῦσα. 

τὸν δ᾽ ἄλλον πάλιν ἄνδρες ἀπηνέες ἐς μόρον εἷλξαν 115 
’ ͵ ’ ’ 2 ’’ 

καινοτέραις τέχναις ξύλινον δόλον ἐξευρόντες, 
«Ὁ [4 ΠΡ 3 Ἀ ΟΣ Ν λ ’ “- ὃ τρίτος ἣν ἀγαπητὸς ἐμοὶ καὶ μητέρι κεδνῇ, 

“ 5 , Μ 

τοῦτον ἀπέπνιξεν Φυσίγναθος ἐς βυθὸν ἄξας. 

ἀλλ᾽ ἄγεθ᾽ ὁπλίζεσθε καὶ ἐξέλθωμεν ἐπ᾽ αὐτοὺς 120 

σώματα κοσμήσαντες ἐν ἔντεσι δαιδαλέοισιν. 

ἣν παγίδα καλέουσι, μνῶν ὀλέτειραν ἐοῦσαν. 117 

ΙΟΙ οπι. ΟΣ 1ο3 ἐκέλευον 102 52 γὅ ἐπ᾿ ΗΤΡῚν9 
104 ἀγορὴν ΚΙ: Αἱ ΑἸ0ΒΕΤ, ΡΙ0 14 γὅ 1Ιοῦ νεκρὸς ο ΕΑϑ Βτηῦ 
ἘΠῚ ΕΘ ἘΣ ΡΙΘΙς ὄχθαι 5 1. ΑΞ Βπι ΒΤ 1 Θ᾽ ΘΖ ΕΥ 2 ν1: 
ὄχθας εεί. 107 ὑπενήχετοθο ΓΒ σ- ἱ Α2Βπι|Ὲ 1,51,1 Ρ9 Ῥ ΔΙ. 51 
110 πέπονθαβι 111. Α101,21,71,3 ΡῚ ΡῈ ΚΕ ΘΟ: ψῦψονψ,ηᾶ': -εἰν εξ. 1ἰτῇ 
αϑ'7.-- ΗΡδ; ἀλλ᾽ ἢ εεἰ. πήραο--. 1.51.6 1.9 2; μοῖρα 1111 .42 ΑἸὸ 
γὺ κακὴ οτι. ςοαά. ρτγεαείεῦ σ᾽ 111-- Β' 5 Κ8 112 δ᾽ ἐγὼ δύστηνος 
ἈΪΚΙΓΑΤΤΟΖ: δὲ νῦν ἐλεεινὸς ςεί. Ἐ1Τ9) γε ὉΠ: ΡΠΒΕΡΕΙ λ9 6 ΠΕ ΠΕῚ 
Κ2 οοὐα. 114 ἐχθίστη ] Ἐ11- ἔντοσθεν Α51.71, Ῥὴ ῬΙῸ 171 ν1 
λαβοῦσα 11.21,1 53 ῬΙῸ 1183, 114 υἱέα μοι πρῶτον μνοφόρβος δορπή- 
σατο Ϊ θὴρ μεγάλη κλονέοντα πτέρναν σιάλοιο τυχοῦσα Ο3 η1ι8δε ΒΥ ΖΑΠΊΠΙΠῚ 
βδρίππὲ 115 εἷλξαν Κ ΑΒ 1,8 ΡΙγΆ; ἤξαν 1.11.31., 1.1: ἔκταν ςείΐ. 
116 δόλον 11 Α8717.]1ν8 :; μόρον ςεΐ. 117 παγίδα ἀκπιπεΐ, εν. 50 
Βα ΡίτΠη 118 ὃ οπ. Κ ΡΒ ΡΒ Ρ9 ΚΕ! δ᾽ ἦν κι- 1 ὃ ἘῚ Ὀό ΚΕ κ 

ἐπεὶ μοῦνος ἐλέλειπτο! 1.1 110 ἀπέκτεινε] βάτραχος κακὸς Ἐ1 
ἄγξας Ἀ-- : ἔξοχος ἄλλων 1 120 ὅπλίζεσθε ἈΞ11, ΟΣ : ὁπλισόμεσθα 
51π|. σεΐ. (καθοπλισώμεθα ΒτηΈ ΟἹ Οϑ Ν!5) 121 ΟΠ]. ΡΟ ἃ 68 
Αϑϑινιο 
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Ταῦτ᾽ εἰπὼν ἀνέπεισε καθοπλίζεσθαι ἅπαντας. 
Ν Ν “ ΟἿ  » ΄ “ , 7 

καὶ τοὺς μὲν ῥ΄᾽ ἐκόρυσσεν ᾿Αρης πολέμοιο μεμηλὼς" 

κνημῖδας μὲν πρῶτον ἐφήρμοσαν εἰς δύο μηρούς, 
«ὦ ΄ “2 3 3 9 ῥήξαντες κυάμους χλωρούς, εὖ δ᾽ ἀσκήσαντες, 125 
οὺς αὐτοὶ διὰ νυκτὸς ἐπιστάντες κατέτρωξαν. 

θώρηκας δ᾽ εἶχον καλαμοστεφέων ἀπὸ βυρσῶν, 
οὺς γαλέην δείραντες ἐπισταμένως ἐποίησαν. 

ἀσπὶς δ᾽ ἦν λύχνου τὸ μεσόμφαλον" ἡ δέ νυ λόγχη 
3... , , " ᾿ ἥν 

εὐμήκης βελόνη, παγχάλκεον ἔργον Αρηος" 130 
ε Ν ’ Ν ͵ 9, Ν 7, 9 γν 

ἢ δὲ κόρυς τὸ λέπυρον ἐπὶ κροτάφοις ἐρεβίνθου. 

Οὕτω μὲν μύες ἦσαν ἔνοπλοι: ὡς δ᾽ ἐνόησαν 
, 2 ,ὕ ΟΣ ΠΡ) 2 7) (ὦ ΄- 

βάτραχοι ἐξανέδυσαν ἀφ᾽ ὕδατος, ἐς δ᾽ ἕνα χῶρον 

ἐλθόντες βουλὴν ξύναγον πολέμοιο κακοῖο. 
Ἢ 2 5). Τὼ , ε 7 “Ἁ ὔ ε 7 

σκεπτομένων δ᾽ αὐτῶν πόθεν ἢ στάσις ἢ τίς ὁ θρύλλος, 

κῆρυξ ἐγγύθεν ἦλθε φέρων ῥάβδον μετὰ χερσίν, 136 
Τυρογλύφου υἱὸς μεγαλήτορος ᾿Εμβασίχυτρος, 
ΟΣ ΄ , Ἂν Ι ων μ “ 

ἀγγέλλων πολέμοιο κακὴν φάτιν, εἴπέ τε τοῖα" 

Ὦ, βάτραχοι, μύες ὕμμιν ἀπειλήσαντες ἔπεμψαν 

εἰπεῖν ὁπλίζεσθαι ἐπὶ πτόλεμόν τε μάχην τε. 140 
ΓΝ Ν .} ( Ι “ » 
εἶδον γὰρ καθ ὕδωρ Ψιχάρπαγα ὃν περ ἔπεφνεν 

ὑμέτερος βασιλεὺς Φυσίγναθος. ἀλλὰ μάχεσθε 

1225 Οπ|. ΝΖ ΡΑΙ. ΑἸ καθοπλισθῆναι Ἱ1 123 οπ. ΘΡοδοῖς 
ΠΕ Θ ΟΣ δ τὸ ΒΗ ΉῊΝΨ 5 2 ρον. ΠΡ πὶ ΘΒ τα ΝΕ ΘΣ 5 
ἘΠ Στ, ΔΊ ΑΙ ΕΒ ΠΡ] ΠῚ 1 ΡΞ ΕἸ ΡΟ ΒΟ τ ΥΞ πν 
ἐς δύο μηρούς Κὶτ ΟΣ περὶ κνήμησιν ἔθηκαν ςεῖ. (ἔθεντο ἃ 9 ΑἸΟΟ ΜἪ 
Ν ΡΙΡΕΚῚ 35 ν6 ν8) μοίρας σοπ]. ΒΑΓΠΕ6Β ε]. δό5 125 εὖ δ᾽ ἀσκή- 
σαντες 111. 12 101,8 55: κνήμας ἐκάλυπτον ςεί. (καὶ κνήμας Ὁ ΡῚ Ρῦ Ῥδ 
ΚΤ νὅ) : καὶ περὶ κνήμισιν ἔθεντο ΟΣ εχ 124 : καὶ κνήκιας ἐκάλυπτον 555 
ΘΕῸ Πτ ὅτ 127); 128 ροβί 191 ΠεΡ. Ἑοοάά. ργδείεγ 111.}1.ἴ03 
127 καλαμοστεφέων] καλῶν εὐτραφέων 51τη. 1 1-.-1- Α10 Β' : καλαμοστεμ- 
φέων Ὁ-- Α3 128 ἐφόρησαν 1 ΟΣ 120 αὐτοῖς λύχνου αι 11.21.8 
ΕΘ Θ᾿" 130 εὐμήκεις βελόναι σοἠά. ρῥτγαείεγ ΟΖ ΡῚ Ἐὅ8 
131 κροτάφοισι καρύου Ἷ 11 17: καρύων Α51.1} 132 μὲν οπῇ. 1-- ΔΞ 

ἔστησαν Ῥ! Ῥδ 8 Κ' γόνϑ; ἔσταν ΜΖ οοττ. εὔοπλοι Ἡ- : ἐνόπλοις εἴ 
ἐνόπλιοι ΒΑΙΠ65, οἷ, 153 135 οὶ λ Δν ΕΒ. ΕἸΣ ΕΘ. ΒΟ ΘΙ 
135 θρύλλος Ἀ71Κ11- Βιηϑ ΟΣ Κδ ; μῦθος ςεί. 136 σκῆπτρον Ἀ1Κ1Τ1 

137 τυροφάγου ας 138 ἔριν 1 τοῖα] μῦθον Ἀ7Κ11.,ῷ τά0 εἴπονθ᾽ 
ΑἹὸῸ Β1; εἶπον αι (- Ο3) 141 κατέπεφνεν 111. Ο3 
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οἵ τινες ἐν βατράχοισιν ἀριστῆες γεγάατε. 
ἃ τς 3 ΄ ’ 3 δ) ν , ὡς εἰπὼν ἀπέφηνε" λόγος δ᾽ εἰς οὔατα πάντων 

εἰσελθὼν ἐτάραξε φρένας βατράχων ἀγερώχων" 145 
' 2 Ὅλ Κὰ ,ὔ 3 9 ῃ 

μεμφομένων ὃ αὐτῶν Φυσίγναθος εἴπεν ἀναστὰς" 

Ὦ, φίλοι οὐκ ἔκτεινον ἐγὼ μῦν, οὐδὲ κατεῖδον 
3 ’ ’ νἈ Ὁλ ’ ’ Ν ’ὔ 

ὀλλύμενον" πάντως δ᾽ ἐπνίγη παίζων παρὰ λίμνην, 

νήξεις τὰς βατράχων μιμούμενος" οἱ δὲ κάκιστοι 

νῦν ἐμὲ μέμφονται τὸν ἀναίτιον: ἀλλ᾽ ἄγε βουλὴν 15 
᾽ὔ [ς ᾽ὔ ’ 5) [2 ζητήσωμεν ὅπως δολίους μύας ἐξολέσωμεν. 

τοιγὰρ ἐγὼν ἐρέω ὥς μοι δοκεῖ εἶναι ἄριστα. 
σώματα κοσμήσαντες ἐν ὅπλοις στῶμεν ἅπαντες 

ἄκροις πὰρ χείλεσσιν, ὅπου κατάκρημνος ὁ χῶρος" 
ἡνίκα δ᾽ ὁρμηθέντες ἐφ᾽ ἡμέας ἐξέλθωσι, 155 
δραξάμενοι κορύθων, ὅς τις σχεδὸν ἀντίος ἔλθῃ, 
5 [4 3 Ν Ν 2 ΄ 9.διὰ 

ἐς λίμνην αὐτοὺς σὺν ἐκείναις εὐθὺ βάλωμεν. 
[ Ν ’ὔ 2 “ Ν 3 ’ οὕτω γὰρ πνίξαντες ἐν ὕδασι τοὺς ἀκολύμβους 

στήσομεν εὐθύμως τὸ μυοκτόνον ὧδε τρόπαιον. 

Ως εἰπὼν ἀνέπεισε καθοπλίζεσθαι ἅπαντας. 16ο 

φύλλοις μὲν μαλαχῶν κνήμας ἑὰς ἀμφεκάλυψαν, 

θώρηκας δ᾽ εἶχον καλῶν χλοερῶν ἀπὸ σεύτλων, 
ἐς Ν “ “ 3 .} [4 πνὸ 

φύλλα δὲ τῶν κραμβῶν εἰς ἀσπίδας εὖ ἤσκησαν, 

ἔγχος δ᾽ ὀξύσχοινος ἑκάστῳ μακρὸς ἀρήρει, 

143 εἴ τινες ὦ (- ΟΞ) Αἴ0 Β1 ΡΙῬῈ ΒΤ γῆ νϑ : οἵ ςεί. γεγόνατε 5- : 
-εἰτε ΑἸὸνϑ 144 οὔατα μνῶν ςσο΄ά. ργϑείεγ 1: μυῶν δ᾽οΞπδεπιδ εἽϑί 
νοςῖβ πάντων 4186 5011] 6 Π|Π|15 1Π ΤῈ [4}1 εϑί, ε. βσ. Η 952 146 αὐτὸν 
Β1 ΒΒ! Βπι2 Βα ( Η11,1} ΜΙ ΟἹ 5 Ρι0171: νὸν] 148 περὶ Ἐὰ ο-- 
Ἐπ 8 αν τ τκατὰ Α5 ΕΣ ΤΕ ἘΠΕ τ 8 γὴν γὰρ 
Ἐ1ώ- ΡῚ Ε' τϑ5 ἔνοπλοι Ἐ1ἃ-ἃ- ΑΣΑΙΟΙ ὁ ΟΣ ΟΕ 2 τ54 τείχεσ- 

σινῖ-ἂ σ-ο- ΤΙ ΌΣΡΙΕΡΕΡΒΕΘΙ. τεό ὅς τις] ὅππως α(-- ΟΣ) : ὁπότε Ϊ 
ἀντίος ἔλθῃ ἦλθον ἐφ᾽ ἡμᾶς Ῥοᾶἂ 5 ξ- ὦ (-ΟΞ 171. }Έβϑινθ. τη ἐκεί- 

νοις Α10 Βπιξ Ρέ ΝΆ : ἐκείνῳ (ἘῸΝ ΚΕ' Ὁ: ἔντεσιν (51ο55.) 1 1 2-- 
158 ἐν ὕδασι] ἐν ἔντεσι Ἐ᾿ : ἐκείνους ἃ Ὅα ἃ 68 5] ΡΈ 51 τόο συνέπεισε 
τ ἱδῦ ἸἘῸ ὡς ἄρα φωνήσας ὅπλοις κατέδησεν ἘῚ (-δυσεν 5111} ν8γ: 
ἐνέδυσεν 161: μολόχων Μ! 55. ἑὰς οἵη. 8. 11.21.7} 85 ΝΕ1ῸΣ 
ἀμφὶ δὲ κνήμας ἐκάλυψαν Δ (τε) Α1ἴ0 (τὰς) 1.1. εἴ ρΡΙύταΙεια (Η 65. Ορρ. 
378, ἢ.  εη. 367, ῬΙπά. Ῥυίῃ. ἵν. 187) εἰ βυπίζεβίη ῬΙΡΎΕΪ ΡΕγΠ ἸΞΙ Π1115 

τ62 χλωρῶν πλατέων ἈΞΚῚ 1. (χλοερῶν 1) τεύτλων 15: τόᾳ4 μακρὸν 
ΟἸΡόν""! 

175 



ΒΑΤΡΑΧΟΜΥΟΜΑΧΙΑ 

καί ῥα κέρα κοχλιῶν λεπτῶν ἐκάλυπτε κάρηνα. τό5 
, ΨΝ Ὡς δ ὦ ε “ 

φραξάμενοι δ᾽ ἔστησαν ἐπ᾽ ὄχθαις ὑψηλαῖσι 
΄ , “ 3ΕΝ, ε 

σείοντες λόγχας, θυμοῦ δ᾽ ἔμπλητο ἕκαστος. 

Ζεὺς δὲ θεοὺς καλέσας εἰς οὐρανὸν ἀστερόεντα, 
Ν ’ Ν 7. ,ὔ ’ 

καὶ πολέμου πληθὺν δείξας κρατερούς τε μαχητάς, 
7 

πολλοὺς καὶ μεγάλους ἠδ᾽ ἔγχεα μακρὰ φέροντας, 170 
- ΄ 

οἷος Κενταύρων στρατὸς ἔρχεται ἠὲ Γιγάντων, 
ε Ν “ 3 , ’ὔ , 5 Ν ἡδὺ γελῶν ἐρέεινε" τίνες βατράχοισιν ἀρωγοὶ 
“Ὁ Ν 3 »} ὌΝ 5 ’ὕ ,ὔ 

ἢ μυσὶν ἀθανάτων; καὶ ᾿Αθηναίην προσέειπεν" 
Ὧ, θύ Ν Φι κὴε ΄ ’, Ὰ ὕγατερ μυσὶν ἢ ῥα βοηθήσουσα πορεύσῃ; 

καὶ γὰρ σοῦ κατὰ νηὸν ἀεὶ σκιρτῶσιν ἅπαντες 175 

κνίσῃ τερπόμενοι καὶ ἐδέσμασι παντοδαποῖσιν. 

Ως ἄρ᾽ ἔφη Κρονίδης: τὸν δὲ προσέειπεν ᾿Αθήνη" 
ὦ πάτερ οὐκ ἄν πώ ποτ᾽ ἐγὼ μυσὶ τειρομένοισιν 
9 ’ 3 ’ 3 ἈΝ Ν ἊΝ 9, ΑΓ, 

ἐλθοίμην ἐπαρωγὸς, ἐπεὶ κακὰ πολλὰ μ᾽ ἔοργαν 
7 

στέμματα βλάπτοντες καὶ λύχνους εἵνεκ᾽ ἐλαίου. 180 
“. ’ ’ Υ͂ , Ὃ Ν 

τοῦτο δέ μοι λίην ἔδακε φρένας οἷον ἔρεξαν. 
, , ἃ Ὁ) Ἐς “ 

πέπλον μου κατέτρωξαν ὃν ἐξύφηνα καμοῦσα 

ἐκ ῥοδάνης λεπτῆς καὶ στήμονα μακρὸν ἔνησα, 

ὡς βατράχων στρατὸς ἔβρεμεν εὖτε γιγάντων 170 ἃ 
καὶ μῦες κενταύρων μεγαλαύχων ἦσαν ὁμοῖοι 1700 

τόξ καὶ κέρα ῬσοΘ Ξε Β' Βηϊ Βη3 Η! Η2] Μ1ι 5: 12: καί ῥα ας 
15Ν ᾳ). Εἰ 552 γἔδι σοπίπηχῖ Θιδα ἐπ] εσ: καὶ κόρυθες 111,1} 1. ῬῈ 
κοχλίαι κάρην ἀμφεκάλυπτον 11.}1,1 κράατ᾽ ἀμφεκάλυπτον 7 τόη ἔμ- 
πλητο 1.2 ΡῚ, οἴ, Φ6οη : ἔμπληστο ΟΣ: ἔπλητο 111.11,71,352: ἔπληστο 
κ-- ΟΣ ; ἐπέπλητο 51π|. σεΐ. 1708 Ὁ Πε8Ρ. σ' Ὁ Καὶ 11- (170 8 ἰδῃηξιπι 
ΡΙ 52), ροβέ τη: ΒπιῈ ΟἹ Οϑ: ργοβοάϊα ΒυζΖεπίϊπα. οἷ. ἢ. Μεσο. 224 οὔτε 
τι κενταύρου λασιαύχενος ἔστιν ὁμοῖα 170 μῦς κ- 173 ἀθανά- 
των ἸΚ111Ὶ1: πειρομένοισ(ι) εεἰ. εχ τη8 (τερπόμενοι ΟΣ) καί γε 
Ὥ προσέειπεν ἀθήνη 60 ἃ 6 ἔσ ἃ ΒΒ : ἀθήνην ἘΠ 51 βαβρεοία 

174 ἐπαλεξήσουσα 11. 1,1 5 5 : ἐπαρρήξουσα Ἐ (--52) 115 τὸν 
νηὸν σ- ΗΣΤΗΙΝῚ ἀεὶ οπι. ὍοΘ6 ς᾽ Α8 51 1η6 ἐδέσμασιν ἐκ θυσιάων 
ἡ : θυσιάων ἐδέσμασιν ἈΚ11. Γ419Ὀ}1 τὴο ἔλθοιμι Ῥθ Βὸ! : -μη Ῥδ, 
εἶ, ἐθέλοιτο ἢ. (ετ. 328, φροντιούμεθα Επτ. 1. Τ, 343 ἀρ(ρ)ωγὸς 
111 1 } Ε9 9 18ο, 181 οἵη. ΔΞ2 νὅ νό (εχ δΒοιποεοίεϊ.) 181 μοι 
ἈΚῚ- 11 ΤΡΒΕῚ : μου ςεΐ. οἷον 11- ΑΞ 1.11.1 05 52 18 : οἷά μ᾽ ςεί. 

ἔρεξαν 1 11, 1,1 ΟΣ : ἔοργαν ςεῖΐ. 183 μακρὸν ΟΣ: λεπτὸν οεί, 
ἔοργα 11... 1. 
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͵ 9; ...5 9 ε 3 3 7 5 

τρώγλας τ᾽ ἐμποίησαν" ὃ δ᾽ ἠπητής μοι ἐπέστη 
καὶ πράσσει. με τόκον" τὸ δὲ ῥίγιον ἀθανάτοισιν. 185 

χρησαμένη γὰρ ἔνησα καὶ οὐκ ἔχω ἀνταποδοῦναι. 

ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὡς βατράχοισιν ἀρηγέμεναι βουλήσω. 

εἰσὶ γὰρ οὐδ᾽ αὐτοὶ φρένας ἔμπεδοι, ἀλλά με πρῴην 
Υ ρ ρ μ 2 μ βρφη 

»] [4 ϑ “ »: δὶ ’ὔ Ψ ’ ἐκ πολέμου ἀνιοῦσαν ἐπεὶ λίην ἐκοπώθην, 
ο ’ 3 Μ “ 

ὕπνου δευομένην οὐκ εἴασαν θορυβοῦντες 199 
3... 3 ’ὔ “ ΟῚ ΩΝ Θι 3.9 6 ’ὔ οὐδ᾽ ὀλίγον καταμῦσαι" ἐγὼ δ᾽ ἄπνος κατεκείμην" 

τὴν κεφαλὴν ἀλγοῦσαν, ἕως ἐβόησεν ἀλέκτωρ. 
»} 3 ἤ Χ ἋΆ 3 ΄ 

ἀλλ΄ ἂγε παυσώμεσθα θεοὶ τούτοισιν ἀρήγειν, 
μ 7 ἷς ’ὔ ΄“» ,ὔ 5 ’ὔ μή κέ τις ὑμείων τρωθῇ βέλει ὀξυόεντι: 

ΦΈΟΝ Ν ᾿ 7 ᾿Ὶ ἐχ Ἁ ς3 ’ὔ " ἀν εἰσὶ γὰρ ἀγχέμαχοι, εἰ καὶ θεὸς ἀντίον ἔλθοι" 193 
πάντες δ᾽ οὐρανόθεν τερπώμεθα δῆριν ὁρῶντες. 

᾿ς ἄρ᾽ ἔφη" καὶ τῇ γε θεοὶ ἐπεπείθοντ᾽ ἄλλοι, 

πάντες δ᾽ αὖτ᾽ εἰσῆλθον ἀολλέες εἰς ἕνα χῶρον. 

καὶ τότε κώνωπες μεγάλας σάλπιγγας ἔχοντες 
δεινὸν ἐσάλπιγξαν πολέμου κτύπον" οὐρανόθεν δὲ 200 
Ζεὺς Κρονίδης βρόντησε, τέρας πολέμοιο κακοῖο. 

184 ἴΐα 111,1} [1 ΤΠοπΊαβ πηδΡ. 2. τ6: καὶ τρώγλας ἐτέλεσσαν να]. : 
ἐτέλεσ(σ)α Ὡ-- : καὶ τρώγλας ἐνέδησα φίλον δέ μου ἦτορ ἰάνθη ΟΣ 
1848 καὶ πολύ με πράσσει" τούτου χάριν ἐξώργισμαι Δ᾽. σοαά, ῥγαείεῦ 
111.410 Β11,8 Ο2 «πράσσειν «-- τὶ 2 νϑ8) τ85 ροβὲ 1:86 πε. ςοἄά. 
Ρτγαείεσγ 7 ΟΣ πράσσειν Η! Ῥ9 ΡαΙ. τόκους 11.3. 1.1}: τόκοις 1.410 Β1 
ΡΙΡΈ; τόκος ] τὸ δὲ ῥίγιον) τό γε ῥίπον ΝΞ : γ᾽ ἔριπον Δ' Ῥῦ: γ᾽ 
ἐρίπονον 5ἴτη. ο ἃ σ᾽ αὶ ἃ (-- 2) 41. τούτου χάριν ἐξώργισμαι Ἷ (ΕΣ τ84 4) 
186 ὕφηνα Ν Ρὅ ΡΡΡαΑΙ. 5 5 ΝῈ :; ὕφανα 1.1 ῬΊ ν18 187 ἀρηγέμεναι 
Αϑ(-ω-) νό: -μεν᾽ Βπι2 ; ἀρηγέμεν ςεί. βουλήσω 1.2: βουλήσομαι 
1111]; οὐκ ἐθελήσω εεῖ., οἴ. ΔΛ31το: ῥΓαείεγ καὶ ὧς εἰ βουλήσω 
Π.]16 εἰεςέϊο 188 πρῶτον 11- 1.11.1 ΟΣ Ῥ2 101 καμ(μ)ῦσαι 
κοῖν9 102 ἀλγοῦσαν Βπηι2 Βηη38 ΗΖ] Ρδ Ρ̓ῬΩ]. : ἀλγοῦσα εεί. 

φώνησεν Δ9: ἐφώνησεν] 11.11.61, ἘΣ 193 ἀλλ᾽ ἄγε νῦν ο-- 5- »- Η2 
ΠΕ ΠΣ ΠΕ ΠΟΒΑ δὴ ΕΟ ΌΣ θεοὶ οπι. ἃ Ῥῦ Ρὃ ΚΕ! συναρήγειν Ὦ 
194 οπι. Ο3 1948. μή τις καὶ λόγχῃ τυπῇ δέμας ἢὲ μαχαίρῃ Ἀ1110Ο3 
(μή κέ τις τρωθῇ λόγχῃ) α4τδ)ὲ ΒυζΖαπίϊιπι βρίγαπί 195 ἐγχέ- 
μαχοι ἴ--1-- καὶ εἰ11 {11,1 εἰσὶ γὰρ ἀγέρωχοι ἄλκιμοι ἀγχιμαχηταί 
ΟΣ: 197 ἰία ΟΣ : τῇ δ᾽ αὖτ᾽ ἐπεπείθοντο θεοὶ ἄλλοι ςεῖ. (οἱ θεοὶ Ῥδ) 
198 δ᾽ αὖτ᾽ ΟΣ: ὁμῶς δ᾽ 15- 51: δ᾽ ὁμῶς ςεί. (δ᾽ ὁμοῦ 1 Ρ1) εἰσῆλ- 
θον ἀολλέες α' ΒΊ} ΟΣ : ἀολλέες ἦλθον ΑΒ 16 13 )»}Ρ2; ἤλυθον 11.11.1: 
ἤλθετον 1-- 1τοϑ88 κὰδ δ᾽ ἦλθον κήρυκες τέρας πολέμοιο φέροντες 
ἢ ἘΠῚ ἸΕΤ ΤΕΥ κήρυκε ἢ ΑΒ Βιη5 1.1.8 1 : οπι. ςεί. 
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Πρῶτος δ᾽ Ὑψιβόας Λειχήνορα οὔτασε δουρὶ 
ἑσταότ᾽ ἐν προμάχοις κατὰ γαστέρα ἐς μέσον ἧπαρ" 

Ἂς 3. Ὁ “ ε Ἀ 3.»,μὄ ’, ο) ,’ κὰὸ δ᾽ ἔπεσεν πρηνῆς, ἁπαλὰς δ᾽ ἐκόνισεν ἐθείρας. 
’ Ν , ιν Ν ΄ ΟΠ ΕΌΣΕΕΟ) 959. ἡ 

δούπησεν δὲ πεσών, ἀράβησε δὲ τεύχε᾽ ἐπ᾽ αὐτῷ. 205 

Τρωγλοδύτης δὲ μετ᾽ αὐτὸν ἀκόντισε Πηλείωνος, 
“ 3. 9 ΑἉ ’ Ἁ Ν { πῆξεν δ᾽ ἐν στέρνῳ στιβαρὸν δόρυ" τὸν δὲ πεσόντα 

εἷλε μέλας θάνατος, ψυχὴ δ᾽ ἐκ σώματος ἔπτη. 
Σευτλαῖον δ᾽ ἂρ ἔπεφνε βαλὼν κέαρ ᾿Εμβασίχυτρος, 209 

᾿Αρτοφάγος δὲ Πολύφωνον κατὰ γαστέρα τύψε" 210 
ἤριπε δὲ πρηνής, ψυχὴ δὲ μελέων ἐξέπτη. 
Λιμνόχαρις δ᾽ ὡς εἶδεν ἀπολλύμενον Πολύφωνον, 
Τρωγλοδύτην ἁπαλοῖο δι᾽ αὐχένος τρῶσεν ἐπιφθὰς 
πέτρῳ μυλοειδ ἐϊ' τὸν δὲ σκότος ὕσσε κάλυψε" 213 ἃ 
᾿Ωκιμίδην δ᾽ ἄχος εἷλε καὶ ἤλασεν ὀξέϊ σχοίνῳ 
οὐδ᾽ ἐξέσπασεν ἔγχος ἐναντίον" ὡς δ᾽ ἐνόησε 215 
Λειχήνωρ δ᾽ αὐτοῖο τιτύσκετο δουρὶ φαεινῷ 
καὶ βάλεν, οὐδ᾽ ἀφάμαρτε καθ᾽ ἧπαρ" ὡς δ᾽ ἐνόησε 
Κοστοφάγον φεύγοντα βαθείαις ἔμπεσεν ὄχθαις. 
ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὧς ἀπέληγε μάχης ἄλλ᾽ ἤλασεν αὐτόν" 
κάππεσε δ᾽, οὐκ ἀνένευσεν, ἐβάπτετο δ᾽ αἵματι λίμνη 220 
πορφυρέῳ, αὐτὸς δὲ παρ᾽ ἠιόν᾽ ἐξετανύσθη, 
χορδῇσιν λιπαρῇσί τ᾽ ἐπορνύμενος λαγόνεσσιν. 

203 γαστέρος ΗΞ: γαστρὸς ] ῬΊ' καθ᾽ ἥπατος ἔγκατα χῦτ.. ΑΞ 
205 οἵη. Θ οὔ 11. νι 206 τρωγλήτης ὃ : -ἰτης Ν πηλείωνος 
1,,1,51,2: πηλείωνα ςεί. 2307 οἵη. [3 88 πεῖρε(ν) Η: νο 7 ΤΏΔΓΡ- 
208 θυμὸς Α10 ΒῚ στόματος δ᾽ ἐξέπτη δ᾽ 1.1} : δ᾽ ἐκ στόματος ἔπτη Ὅο ἃ 
1,51,51,9 02 ΡΣ ΡἈ5 Ἐν 5, οἴ, 236 3809 σευτλαῖος - . . ἐμβασίχυτρον 
ὩΣΙΚΑΞΑΙΡΤνϑ 210-222 ΕἸ ΕΟΙΠΊΙ15, ΠΕ ΠῚ 210, 213, 313 δ) 217 ΡΪδπε 
ΒυΖαϑηῖηϊ, σείεσὶ σὰπῇ εἰ νι ἀεηίιγ βίαγθ, 210-212 Οἴ. Φ1 
211 ῥεθέων 158: δὲ λέων 1,5 ΡΖ 213 οπ]. ΟΣ Ἀ8 τρωγλίτην 
Νῆ͵ οἴ. 2οῦό κατ᾿ Β21,. ΡΙΟ174 ν12 ἤριπε δ᾽ εὐθύς θοἃ6 Α2Β11, 
Ραὶ. 1: 2138. ὮΔ40. Ὁ 1] 11 οπι. ςεί. ἐν πέτρω ΟΣ αὐχένα πὰρ 
μέσσον ἢ- Ροϑβὲ μιπς ν. 84ἃ. 1,2 τρωγλήτης δ᾽ ἄρ᾽ ἔπεφνε βρεκαίγιγα 
ἐσθλὸν ἀίξας 214 οΟτὴ. 711})ἙῬὮϑῦᾶ : δηΐίε 215 δῦ. αϑῇὴοδο1.Ἶ, δπίε 
210 5', Ροβί 2221. ὀξυσχοίνῳ 05 τηατρ. Ροβὲ πιπο ν. δα4, ἀλλ᾽ ὃ 
μὲν ἔσπασεν ἔγχος" ἐφωρμήθησαν δ᾽ ἐπ᾽ αὐτῷ ἀκ ΡῚ Ρὅ ΚΕ! (ἐφώρμησαν 
[58 215 οπῇ. 111 ἘΞῈ ὅδ᾽ Ῥ9 Ρᾳ]. : ὧδ᾽ Α2 ἤριπε δ᾽ εὐθύς 
Ὧκ]Ρ1 216, 217 οὔ]. οοοδοῖσΙ, 51 (εχ Ποιηοθοίεϊ].) 
218 κωστοφάγον οΥ ΑΒΑΊΓΘΙΒΡΩΨΙΣ; κουστ- 8.-- : κουστοφάγος ἘΡὃ 
ΝΣ : κραμβοφάγος 11} 1 Ὁ}ὍΈ 2 : κραμβοβάχος- 1651: φεύγων 1 Ἐ1 
Ῥδ ΡΒ ΗΙ ᾿κραμβοφάγος ὄχθαισι βαθείαις ἔμπεσι φεύγων ἧ 219 ΟΠ]. 
Αδν": ἀπέφυγεν 1] ῬῚ ῬΞΈ μάχης] ἐν ὕδασιν ἃ Ἐπ 111,21. ΚΕ' 52 

ἤλασε δ᾽ αὐτόν αι ἃ 111 Βη)351,3 Ε1 52 1 221 ἢιόνας Ὁ-- ΑΒ ΑΤΡῚ-: 
ἠϊόνος Βπην ΜῈ ΜΚ 222 οπι. 11,7 ῬΈ ἐπορνυμένου Ἃ ε-- ΕἾ : -αις ΡΣ 
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Τυροφάγον δ᾽ αὐτῇσιν ἐπ᾽ ὄχθαις ἐξενάριξεν. 223 
Πτερνογλύφον δὲ ἰδὼν Καλαμίνθιος ἐς φόβον ἦλθεν, 
ἥλατο δ᾽ ἐς λίμνην φεύγων τὴν ἀσπίδα ῥίψας. 225 
Λιτραῖον δ᾽ ἀρ᾽ ἔπεφνεν ἀμύμων Βορβοροκοίτης, 
χερμαδίῳ πλήξας κατὰ βρέγματος" ἐγκέφαλος δὲ 228 
ἐκ ῥινῶν ἔσταξε, παλάσσετο δ᾽ αἵματι γαῖα. 
Λειχοπίναξ δ᾽ ἔκτεινεν ἀμύμονα Βορβοροκοίτην, 230 
» 2 “Ν Ν Ν ’ » , ἔγχει ἐπαΐξας" τὸν δὲ σκότος ὄσσε κάλυψεν. 
Πρασσαῖος δὲ ἰδὼν ποδὸς εἵλκυσε νεκρὸν ἐόντα, 

ἐν λίμνῃ δ᾽ ἀπέπνιξε κρατήσας χειρὶ τένοντα μνῃ ρατήσας χειρ : 
7 δος ΣΝ, 3... [ Ν “ 

Ψιχάρπαξ δ᾽ ἤμυν᾽ ἑτάρου περὶ τεθνειῶτος 

καὶ βάλε ΠΙρασσαῖον κατὰ νηδύος ἐς μέσον ἧπαρ, 235 

πῖπτε δέ οἱ πρόσθεν, ψυχὴ δ᾽ ᾿Αϊδόσδε βεβήκει. 
Κραμβοβάτης δὲ ἰδὼν πηλοῦ δράκα ῥίψεν ἐπ᾽ αὐτόν, 

Ν Ἀ 7 Ν δ Ὁ) Ἥ Ν ’ 

καὶ τὸ μέτωπον ἔχρισε καὶ ἐξετύφλου παρὰ μικρόν. 
3 ’ὔ ϑι ον 3. ..9 “ ς ἊΝ ϑ ΕΥν ἃ , 

ὠργίσθη δ᾽ ἄρ᾽ ἐκεῖνος, ἑλὼν δ᾽ ἄρα χειρὶ παχείῃ 

κείμενον ἐν δαπέδῳ λίθον ὄβριμον, ἄχθος ἀρούρης, 240 

“Ὑδρόχαρις δ᾽ ἔπεφνεν Πτερνοφάγον βασιλῆα; 227 

22} τυρογλύφον Ἀ11- [21.852 ν5Υ1Ἐλ' ἀκτῆσιν Νῦ Ν59, εἴ, Οὔδτι 
ἐπ᾽ ὄχθαις λιμνήσιος ΚΤ, ΡῚΙΡΈέ ; ἰδὼν λιμνήσιος ΑΒ Ψ5 224 δ᾽ 

ἐσιδὼν σοαά. ρτγαείογ 111,2 1,1 Ῥέ, ο΄, 232, ἢ. Αρο]]. 54τ καλαμίνθης 
80 1.31.1 }98 βυθὸν Ῥϑ : βάθος ἢ τ Βη} ΡῚ 5 ΕΙὶ 226 οπ΄. 11 
ΠΡΙΜΕΟῚ λιστραῖον ἃ ΑΞ] ΡῚ : φυτραῖον Ὁ Α19 Β' Βτη] Βπι2 1.11. ΜΙ ῸΟὅ 
ΡΤ ΕῚ 0: φλιτραῖον ΒιηϑΝΙΣ : φιτραῖον ο ἘΒην Η! ΗΖ21.5Ο! Ρὸ νᾶ ν! : 
λιμναῖον Ῥὅ βορβοροκοίτης Ο" Ρ᾽ ; ἐμβασίχυτρος ςεῖ. 227 ΟΠ]. 
αὐϑοᾶοῖρ 1, δέ τ᾽ ἔπεφνεν 230 λειχοπίναξ δ᾽ ἔκτεινεν 11Κὶ: 
λειχοπίνακα δ᾽ ἔπεφνεν εείΐ. ἀμύμονα βορβοροκοίτην 1} ΚῚ : ἀμύμων 
βορβοροκοίτης ναἷἱρ. : ἐμβασίχυτρος ΟΣ 2318 δούπησεν δὲ πεσὼν 
ἀράβησε δὲ τεύχε’ ἐπ᾿ αὐτῶς 232 πρασσοφάγος Ἀ11Κ1|]17,. ΡῚ 
ἐπιδὼν 1.6 2 51 [75 τηᾶγρ. : ἐσιδὼν σε. νεκρὸν ἐόντα] κνισσοδιώκτην 1 

233 ἀπέθηκε ΚῚ ΕῚ Ρέ 234 λειχάρπαξ ἑτάρων... τεθνειώτων 
ςοά4. ρταείεγ ΟΣ 235 πηλούσιον 111 μήπω γαίης ἐπιβάντα σοαά. 
ΡΓΔεῖεγ 111 Ο3 (καννηδύος Ο2) 236 πρόσθεν 1111. 1.8 ΟΣ 55 : προπά- 
ροιθε ςεῖ. ἥτορΚὶ 11. ᾿"ῬΈ : ἧπαρ ΑΔ’ ἐκ στόματος ἔπτη ΟΞ ΡῚ, οἴ. 
208 : ἔκτοσθε βεβήκει Κ1] 1.1 Ῥὲ 237 πηλοβάτης Ἀ1Κ1 ῥίψας 
ἃ] ΕΓ Ρέ Ἀ5 "2 172 238 ἔπληξε ΟΣ : ἔχρισε ςεΐ. : ἐξετύφλωσε Αϑ 
51.4.1 }ῈλῈ}8 239 ὀργισθεὶς ὦ Ὦ Κα! : θυμώθη 11,}1.17: μουνώθη 
Α8]Ρένβ: γουνώθη 1,3: συνώθη 1. 240 δαπέδω Ῥ9 ῬαΪ. : γαίη 
1 Βηιἷ 1,705 ΡῚ ΡΈ; πεδίῳ ςεί. 
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“ ᾿ ΘΕῸΝ Ἢ -“ 9... Ι 

τῷ βάλε Κραμβοβατην ὑπὸ γούνατα' πᾶσα δ᾽ ἐκλάσθη 
4 72 , 3... τρν 2 [4 

κνήμη δεξιτερή, πέσε δ᾽ ὕπτιος ἐν κονίῃσι. 
, 9. 3, “Ὁ 3 9 

Κραυγασίδης δ᾽ ἤμυνε καὶ αὖθις βαῖνεν ἐπ᾽ αὐτόν, 
΄ὔ , ε , Ν , ΄- [2 ε δ 

τύψε ὃε οἱ μέσσην κατὰ γαστέρα: πᾶς δέ οἱ εἴσω 
Ως Υ Ν 2. κ ε 
ὀξύσχοινος ἔδυνε, χαμαὶ δ᾽ ἔκχυντο ἅπαντα 245 

ἔγκατ᾽ ἐφελκομένῳ ὑπὸ δού ὶ ἴη" γ ἐφελκομένῳ ὑπὸ δούρατι χειρὶ παχείῃ 

Τρωγλοδύτης δ᾽ ὡς εἶδεν ἐπ᾽ ὄχθησιν ποταμοῖο, 
Ψ 3) 7 Ὁ [4 2 ὍΣ, ΟΣ 

σκάζων ἐκ πολέμου ἀνεχάζετο, τείρετο δ᾽ αἰνῶς" 

ἥλατο δ᾽ ἐς τάφρους, ὅππως φύγῃ αἰπὺν ὄλεθρον. 

Τρωξάρτης δ᾽ ἔβαλεν Φυσίγναθον ἐς ποδὸς ἄκρον. 250 
ΠΡρασσαῖος δ᾽ ὡς εἶδεν ἔθ᾽ ἡμίπνουν προπεσόντα, 252 
9, ΑΝ ΓΟ ΔΑ 1.5 ΄ 3 » 

ἦλθε διὰ προμάχων καὶ ἀκόντισεν ὀξύσχοινον" 
ον 2. ΕΝ, , ,ὔ 2 ᾿} “-“ Ν 3 7 οὐδ᾽ ἔρρηξε σάκος, σχέτο δ᾽ αὐτοῦ δουρὸς ἀκωκή" 

οὐδ᾽ ἔβαλε τρυφάλειαν ἀμύμονα καὶ τετράχυτρον 255 

δῖος ᾿Οριγανίων, μιμούμενος αὐτὸν ἴΑρηα, 
Δ ’ 5) 5 ’ ΦΝΟΝ 

ὃς μόνος ἐν βατράχοισιν ἀρίστευεν καθ᾽ ὅμιλον" 
»“ δὲ ἌΡ ϑΥ τϑλῖν19 2 ’ ε ἌΧ ῶς » 2 6 , 

ὥρμησεν ὃ ἂρ ἐπ᾿ αὐτόν" ὃ ὃ ὡς ἴδεν οὐχ ὑπέμεινεν. 

ἔσχατος δ᾽ ἐκ λίμνης ἀνεδύσετο, τείρετο δ᾽ αἰνῶς 251 
ἥρωας κρατερούς, ἀλλ᾽ ἔδυνε βένθεσι λίμνης 259 

241 πηλοβάτην 11 ΚῚ, εἴ. 257 κατὰ Ἰ : παρ ΟΣ ἐάγη οεἴς 
ἘΠΕῚ Ῥσϑι 242 οτη. 410 Β1 243 κραμβανίδης Εὶ οὗτος Κ 

244 δέ οὗ τόν γε Δ5 ΑΞ μέσην δ᾽ αὐτὸν Ἷ πασαθοδοῖ 
ΑἸῸ0 Β1 Βηη ιν 4246 χειρὶ παχείῃ) χείρεσσι1-ῬΈ 447 σιτοφάγος 
11 Κὶ : πρασσοφάγος Δ 249 τάφρον 11 ΚΙ, ΟΣ ΒΝ εἴπως Ἰ, 
εἴ. Ξ τό3 250 τρωξάρτην δῦ: -τη ΟΖ φυσίγναθος Ῥαϊ. ποδὸς 
ΟΣ; πόδας Ῥὅ ΡῸ ΚΕ! ; πόδα «εἰ. 251 οἷ. [514 ὦκα δὲ λίμνην 
ἤλατο τειρύμενός περ δεινῶς Α5111, 1 ν8; ὦκα δ᾽ ἐς λίμνην εἰσᾶλτο τειρό- 
μενον δ᾽ αἰνῶς ] ῬΊ: ὦκα δὲ τειρόμενος ἐς λίμνην ἤλατο φεύγων ἢ : ἔσχατος“ δ᾽ 
ἐς λίμνης ἀνεδύσετο τείρετο δ᾽ αἰνῶς ςεἰ. (δ᾽ οτη. 1. Ν ΡΌ ῬΒΡ) ἔσχατα 
51 Βαιπιειβίεσ : ἔσχατο 952 252 οἦὴ. [,31,2,ω ροβὲ 2528 ἢ85}. 1 
τρωξάρτης 11 ΔΑ8 ΟΣ προσεόντα ἘΞ 1.5 ΟἹ Ρὅ 51 252 ἃ. καί οἱ ἐπέ- 
δραμεν αὖθις ἀποκτάμεναι μενεαίνων ὨΑΡ. 111 253, 254 οΟτ. 
1111}6 ὀξύσχοινον ει-: ὀξέι σχοίνῳ εἰ. 255, 256 οτ.111.11,}"}Ἐ8 
255 τοῦδ᾽ νι1]5΄.: οὐδ᾽ ΟΝ ΟΣ ΡῚ 5 ΡΒ Ἀ9ΡὈΡΑ4]. 5 256 ὀρηγανίων ἘΟΞ 

257 Ῥοϑβί δόι ἃ δῇ. 111. 1. ἘΆ4, εἰ ροβὲ ϑόσ εἃ εἰ ἢϊς Η2] Ρ' νὅ 
558 οπ. 111. 1,}98 ὥρμησαν Α21,2} Ἐ 259 Ὁπι. 111. 11  ῬῚ Ἐδ 

κραταιοὺς Ἐ ἔδυνε νι]ρ. : ἔνδυνε Η: ΗΖ] 5 ΡόῬῆ νῆ; ἔδυν᾽ ἐν 
Ὁ Α5 τα 5. ΝΜ 12: ἔδυ ἢ ΑΣΡΙ Β9ΡΑ]" βένθεα ΒΙ͂Ε1. 
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Ἦν δέ τις ἐν μυσὶ παῖς Μεριδάρπαξ ἔξοχος ἄλλων, 260 
Κναίσωνος φίλος υἱὸς ἀμύμονος ἀρτεπιβούλου" 
Μ Ἄν , Ν - δ, ΠΡ οἴκαδ᾽ ἴεν, πολέμου δὲ μετασχεῖν παῖδ᾽ ἐκέλευεν" 

οὗτος ἀναρπάξαι βατράχων γενεὴν ἐπαπείλει:" 
ἀγχοῦ δ᾽ ἕστηκεν μενεαίνων ἶφι μάχεσθαι 

ἃ ες; ’ , ΕἸ Φ ΄΄ Ἢ καὶ ῥήξας καρύοιο μέσην ῥάχιν εἰς δύο μοίρας 265 
φράγδην ἀμφοτέροισι κενώμασι χεῖρας ἔθηκεν" 

« Ν , ᾽ὔ δ ͵ Ν ’ὔ οἱ δὲ τάχος δείσαντες ἔβαν πάντες κατὰ λίμνην" 
, ’ Σ 7 2 Ν , ε 7, ϑὶ καί νύ κεν ἐξετέλεσσεν ἐπεὶ μέγα οἱ σθένος ἦεν, 

2 αν ὦ Δ ἜΧΟΝ ’ Ν 5) “ “ εἰ μὴ ἄρ᾽ ὀξὺ νόησε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε. 
Ν ψυενο ν 5, ΤᾺ ͵ "7 ὔ 

καὶ τοτ΄ ἀπολλυμένους βατράχους ᾧκτειρε Κρονίων, 279 
᾽ὔ ν ἥ γ 2 , », κινήσας δὲ κάρη τοίην ἐφθέγξατο φωνήν" 

Ἂ, πόποι ἢ μέγα θαῦμα τόδ᾽ ὀφθαλμοῖσιν ὁρῶμαι" 

μεριδάρπαξ ὄρχαμος μιμούμενος αὐτὸν ἄρηα 2561 ἃ 
ὃς μόνος ἐν μύεσσιν ἀρίστευεν καθ᾽ ὅμιλον 261Ὀ 
αὐτὸς δ᾽ ἑστήκει γαυρούμενος κατὰ λίμνην 262 ἃ 
οὐ μικρόν με πλήσσει μεριδάρπαξ ὃς κατὰ λίμνην 273 

26ο ἴΐᾳ [,πᾶνν. ,“μύεσσι 11 Νό : μυσὶ δὴ ξ ο-- ΡΤ μεριδάρπαξ] 
νέος παῖς 1110: νέος Ἰ 5] : πτεριδάρπαξ Αἱ 261 κναίσσωνος 
Ρ9; κνέσωνος Ῥδ: σοτΥΓ. Γπιᾶνν. : κραίσωνος ἃ ΑἹ Ω: Ρα]. : κρείσωνος Α5 ΔΑ: 
κρείωνος νι]ρ. ἐγχέμαχος 1 ΗΣ ΕΓΡΕ- οὐχεέμαχον 1 1} ΕἸ 5 78 

26τ8 Πα. 111 ΗΣ νό ὄρχαμος ὧν ἄλλων ΗΖ Ν : μοιρωνάρπαξ 
ὄρχαμος αἰνῷ ἶσος ἄρηι 1.2: ὄρχαμος αὐτὸν ἄρη φαίνων κρατερὸς μερι- 
δάρπαξ 1 δόι Ὁ Παρ. 111 ΗΣ νθ ἀριστεύεσκε 1.1 μάχεσθαι 1 
262 οτῃ. 111 ἰὼν νι]ρ. : ἰδὼν (55. ε) ΟΣ : σοττγ. Γπιᾶνν. πολέμοιο 
να]. : πολέμου δὲ ΟΣ 262 8 οτῃ. ΟΣ αὐτοῦ 11.117 ῬῈΈ σγαυριού- 
μενος ἈκΚῶ-- ΑἹ: μεγαλοφρονέων ἹΕΣ ὡς κατὰ ἔπ Α5 ΔΑ. ΒΞ Βπη2 Βπιξ 
ΡΘΡΙΟΒῚ 1). Υ: Νῦ : ὃς κατὰ ΒΙΨόθ:;: οὐ κατὰ Ν12, εχ 273 στῆ δὲ παρὰ 
λίμνην γαυρούμενος οἷος ἀπ᾿ ἄλλων Ἷ 262 Ὁ στεῦτο δὲ πορθήσειν 
βατράχων γένος αἰχμητάων Π60. 11.11.1 565 ὁτηὴ: ἢ 1Ὲ} [61 ἸΒύ ΒΕ 
γενεὴν Οἷ: γένος ςεί. ἢἠπηπείλει 1. : ἐπηπείλει Κὶ ῬΡ Ρ8 51 264. Π6Ὁ. 
ΟΞ 5οἱὶ. 265 οι. 111. Γ1᾿ἃἑἙΨ6 καροῖο ΟΣ: καρύου να}]ξ'. : σογτγ. ΠΡ Έ η 

266 οπι. 111,.11,ὉἙ ῬῈ κενώμασι ΟΖ: ἐν ὥμοις νι]5΄. : καὶ ἐν ὥμοισι 
Ἡ Βπι8 71. ΡῚ 52 ; καὶ ἐν ὄμμασι ὦ (--Ο 3) χερσὶν 1.2: χείρεσ(σν) 
Ἐπ ΕΘ ΞΣ 61 267 οπὶ. 111,11, ῬΈέ, ροβὲ 568 Παρ. ΗΞ Ρ9 αὶ). 
568 οππ.: 111 "Ἐ{Ὸ ἐξετέλεσσαν α ἘΠῚ Ἰ Ν ΡῚ 102 οἱ σθένος] ὡς 
θεὸν ὦ--1.8 : ὡς θεὸς ἢ] ἘΆ 52 271 κάρην ἃ (- ΟΞ) 52: κάρηνα 1.51. : 
κάρηα 5 τοίηνδ᾽ 11κ- Τ1,Ρ1ἘΞῈ 272 θαῦμα τόδ᾽ 1} 111 ΟΣ ΡΈ: 
πένθος 1.2: ἔργον ἐν σεί. ὁρῶμεν ΑΈ Β1ΟΞ Ρὅ ἣν ὃν 273 μικρόν 
με νυ]ρ. : με μικρὸν 1.5: μικρά με Β' δ: μικρόν μ᾽ 7} : με οἵη. ΑΞ ΡαΪ. 

ἔπληξε 1 105: ἐκπλήσσει Νθ ὃς} οὐ ΝΙ2: οπι. 111 
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ΒΑΤΡΑΧΟΜΥΟΜΑΧΊΑ 

“Αρπαξ ἐν βατράχοισιν ἀμείβεται: ἀλλὰ τάχιστα 
Παλλάδα πέμψωμεν πολεμόκλονον ἢ καὶ Αρηα, 2.75 

οἵ μιν ἐπισχήσουσι μάχης κρατερόν περ ἐόντα. 
Ὃςς ἄρ᾽ ἔφη Κρονίδης" ἤΑρης δ᾽ ἀπαμείβετο μύθῳ" 

οὔτ᾽ ἄρ᾽ ᾿Αθηναίης Κρονίδη σθένος οὔτε ἤΑρηος 

ἰσχύει βατράχοισιν ἀμυνέμεν αἰπὺν ὄλεθρον. 
3 «Ὁ 

ἀλλ᾽ ἄγε πάντες ἴωμεν ἀρηγόνες" ἢ τὸ σὸν ὅπλον 280 
΄ὔ Ὁ Ν ς ’ “ ΜΝ 

κινείσθω" οὕτω γὰρ ἁλώσεται ὅς τις ἄριστος, 284 
6 Ἂ “ , »Μ " 

ὥς ποτε καὶ Καπανῆα κατέκτανες ὄβριμον ἄνδρα 282 

καὶ μέγαν ᾿Ε γγκελάδοντα καὶ ἄγρια τὴν Γιγάντων. 283 
ὰ ὡς ἄρ᾽ ἔφη" ἐν δὲ βαλὼν ἀργῆτα κεραυνὸν 285 

πρῶτα μὲν ἐβρόντησε, μέγαν δ᾽ ἐλέλιξεν ΓΟλυμπον. 286 

πάντας μέν ῥ᾽’ ἐφόβησε βαλὼν βατράχους τε μύας τε' 289 
ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὡς ἀπέληγε μυῶν στρατός, ἀλλ᾽ ἔτι μᾶλλον 299 

ἔλπετο πορθήσειν βατράχων γένος αἰχμητάων, 

κινείσθω τιτανοκτόνον ὀβριμοεργόν 581 
ᾧ Τιτᾶνας πέφνες ἄριστους ἔξοχα πάντων 281 8 
αὐτὰρ ἔπειτα κεραυνὸν δειμαλέον διὸς ὅπλον 287 
ἧκ᾽ ἐπιδινήσας᾽ ὃ δ᾽ ἄρ᾽ ἔπτατο χειρὺς ἄνακτος 288 

274 ἅρπαξ) ἐν(ν)αίρειν 11 1.1 121.31.,41,1: ἐναίρων 1: αίρειν Ν: 
κτείνει Αϑ : ἤλασε ΟΣ βατράχοισιν οπ. ἐν ΟΕ ΒΙ1 ΡΊ ΝΙ! : βατρά- 
χους 1110 ἀμύνεται 1.5: βλεμεαίνει Καὶ (-ων 111): μενεαίνων 5 ΝΊ: 
ἐπαπειλῶν ΟΣ, εἴ. 263 275 ἠδὲ δ 111 12 1655 Ὁ Ε)2 ι ΡΞΈ ἄρην 
1110 276 κρατεροὶ .. . ἐόντες ῶ : κρατερὼ.... ἐόντε Ἐ -- 
27] μῦθον σα' ΒΙ͂ Β21,5 13 ΡΒ ΡΙΟ κΕὶ 0’ νὲν 2η8 οὔτ᾽ ἄρ᾽ 
ἡ Βηι ΒιηΉ41,11.01 ΟΣ ΡῚ ΡῚ ΨῈ ; οὐ γὰρ ςεί. 279 ἀρηγέμεν σοαά. 
Ρτγβείεσ Ο3 280 ἀρήγειν ΟΣ : ἀμυνέμεν Ἐ : ἀρηγότες Ο 281: Πε6}. 
ἈΪ11Η21,3 5: γνὺὸ μέγα τιτ. ΚΞ 8 δϑι ἃ δῦ. ἈΣῚ ΚΙΉΗΣΝνθ 
ἔπεφνες ΟΝ Ρ'ῸΣ 284 ἢϊς νι]ρ., πίε υ 282 εἰ 283 Ροβ. Ὦ : ΟἹ]. 
7 ΨΕΠ1.5 ΘΝ. 282 οπ. 111 ΗΣ Ννό ᾧ κα κατὰ νῆα ςοα6. 
ΡΓδεῖεσ ἃ ΟΣ Ραὶ. κατέκτανες ἢ Κὶ Ῥθ ΡΒ Β9 Ρ4]. : -εν ςσεῖΐ. 283 ΟΠ]. 
ΡΙΨΙ - ροβὲ 2584 ἢ εὐκελάδοντα νυ]. : ἔγκ- ἃ καὶ κελάδοντα 
πέδησας Α371.21.,, 111, Ἑ ῬΈΘΣ: ἐγκελάδοντ᾽ ἐπέδησας 1 Η21,11.: εὐκελ. 
τε πέδησας Ν5 καὶ] ἰδ᾽ 171-12 [Π{0Δῖ Ὁ]: δ᾽ Κ)]Ί}Έν5νὸ εὐρέα ΗΣ Ννό 

285 βαλὼν ΟΞ : βάλεϑ5ἰπι. «εἰ. ἀργῆτα ΟΣ: ψολόεντα νιρ. : ψολόεντι 
κεραυνῷ ἃ ἃ-Α8 4286 πρῶτον μὲν βρόντησε α μέγα Α8 ΒΙ Ρ' ῬΕΡΡό δ 

ἐξελέλιξεν Α5 4: Β' Ε ΡΖὁὧῬΞ γΞΈ 287 οἵη. Φ 11 288 ἰοτί. 5ετῖ- 
νϑηάιτι5 280 ἐπὶ τούσδε νιι]δ΄.. : ἐπὶ τούσδε τε μύας ἃ 1 1Κ1 : ἐπὶ 
τούσδε κεραυνός ΟἹ : βατράχους τε μύας τε 1: ἴοτί. ἐπὶ τούς τε μύας τε 

291 ἵετο 11 Ε1}1,}11.3 1.41.1 γένος βατράχων ἀγερώχων 11 

182 



ΒΑΤΡΑΧΟΜΥΟΜΑΧΙΑ 

εἰ μὴ ἀπ’ Οὐλύμπου βατράχους ἐλέησε Κρονίων, 
“ ε ΕΚ 5 ἱ 2 ἊΝ 5ΔᾺ Υ̓ 

ὅς ῥα τότ᾽ ἐν βατράχοισιν ἀρωγοὺς εὐθὺς ἔπεμψεν. 

Ἦλθον δ᾽ ἐξαίφνης νωτάκμονες, ἀγκυλοχεῖλαι, 

λοξοβάται, στρεβλοί, ψαλιδόστομοι, ὀστρακόδερμοι, 295 
3 ἴω ’ὔ »} ’ὔ » ΜΝ 

ὀστοφυεῖς, πλατύνωτοι, ἀποστίλβοντες ἐν ὦμοίς, 

βλαισοί, χειλοτένοντες, ἀπὸ στέρνων ἐσορῶντες, 
3 γ ’ 9 ,ὔ « Ν “- 

ὀκτάποδες, δικάρηνοι, ἀχειρέες, οἱ δὲ καλεῦνται 

καρκίνοι, οἵ ῥὰ μυῶν οὐρὰς στομάτεσσιν ἔκοπτον 
τος ’ δ -“ 3 ὑ ἊΝ ’ὔ 
ἠδὲ πόδας καὶ χεῖρας" ἀνεγνάμπτοντο δὲ λόγχαι. 300 

Ν Ν ε ,ὔ ἃ ’ δον, 3. 0. Δ, 

τοὺς δὴ ὑπέδεισαν δειλοὶ μύες οὐδ ἐτ᾽ ἐμειναν, 

ἐς δὲ φυγὴν ἐτράποντο" ἐδύετο δ᾽ ἥλιος ἤδη, 
Ν Ὺ ΩΣ Ἥ 3 ’ 

καὶ πολέμου τελετὴ μονοήμερος ἐξετελέσθη. 

292 ὥκτειρε ςο44, ργδείεγ ἃ 1] 1) ἹΕῚ ΕΣ ΘΙ ΡῈ ΒΒ Ῥ992 203 ὥς 
ΒΙΟΝΡϑ 2 : ὅστις 11 Ο3 ἐν οἸη. 7 δὴν ΒΥ τη 1 16 15 Ἰεὶ δὴ Ν᾿ 
1: νὃ νό νι: τοῖς βατρ. ΟΣ: τε βατρ. Ὦ ῥα φθειρομένοισιν ΤΠ ΕΙ ῬΙΕΣ 

αὐτὸς 61.11.21, 52 4294 νωτάγμονες 1.852: νωτάκρονες Ὅ 66 ἔξ 
ἀγχυλοχεῖλαι ΘᾺ 1811, ῬΡέ σε νῆ; -ἤλαι ςείΐ. 296 οπι. 11. ΡΙῚ ΡῈ 52 

ὀστροφυεῖς ΒΙΨῈ : ὀστοφάγοι Ἢ 297 βλεσσοὶθο ἃ 6 ς Α9Ε52 
χειροτένοντες ςοὐά. Ργδεῖεγ 1 ἹΕΠΠΕΤ ΘΙ ΒΗΡΕ ὁρόωντες Ἰ : ὁρῶντες 1 

298 ἀχηρέες Ν1": ἀχερέες ἘΞ 801 οὗς1111.352 νὸ δειλοὶ] πάντες 
ςοαά. ρτγϑείεγ 1110 802 τράποντοροδϑθ δύσατοθο ἃ ἔς 5): 
δύετο ΑΖ Ρ9: ἐδύσετο ΒΑΥΠΕ5 [ογίε ΒυζΖαπίϊπιβ 303 μελέτη Ρ᾽ 

τέλος σὺν θεῷ ὁμήρου μυοβατραχομαχίας. τινὲς δὲ λέγουσι τίγρητος τοῦ 
καρὸς εἶναι αὐτήν Ῥ5: εν ἡμηα ἤμερα ἐπράχθη τελος [ αμην ΗΖ: ςείεταβ 
ΒΡ Βογ ρίοπεβ νι ἀεδ5 δρια 1, νν]οἢ1ιιπὶ 
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Ἰεπηθίγ 8 ΟΠ] ΟΠ αγ1685 οαΤ ΟΥΩΠ ΠῚ ῬΤΠ 6 Ρ5 ΗΟΠΊΘΓΠῚ 

εἄετγεί νϊᾶπὶ Ἡδτοάοίθδατη, 1061105 ἄὰο ἀς Ηοτηθσο ΡΒ] αΐδγοῃὶ, 

᾿Ιοηΐβ Ῥγαβαθ 515. Οὐ, 11 ῬΓΔΘ,ἶβι ΠΠ4 41 : οοτίδσηθη ΗἩοσηἷσιὶ εἰ 

Ηβοαϊ Ἰὰος αὐ αἷἱὲέ ἀοηανὶξ ἴῃ 1106110 τ ]βοθ] ] ηθο ἃ. 1573 

ἨἩδητίοιθ Θίερμδηθβι 64] ἃ σαοηδιὴ οοαΐοα δχϑβουρβοσίξ 

ΟΡαβοα] τη βαϊΐθη πο Αἰχιὶξ ; οοηϑβίας ἰδηθη οοαϊοθ {ΠΠππΠὶ 

Ἰ1511ΠῚ 6588 ὉηΐοΟ 64] εἐχϑίαί ΕἸογθηΐαθα Γ8 0. ἱν]. 1; 8ρο- 
σταρἤστη 4υοά πᾶς [δοεγαΐ 1π ὈΙ ΠΟΙ Πδοδπὶ 1, εἰ ἀθηβθση ἱηίεῦ 

σοαάϊοε5. Νοββίδηοβ ἀδνεοίαπη αϑί. εἴ οοάδθχ εἴ δρορτιδρῃυτη 

Ἰαϊπογαηΐ αὐ νι ἀείαγΓ ἄοηθο 1116 ἄθδηπο νεϊαΐ ταρογίαβ 510 ἃ 

αϊθηίίηο οβα (πεεάοία Ογαεεα εἰ ὐγαεοοίαἠίηα τ864 [΄. 15, 

τό, οἴ, Βὶ, ΝΙείΖζθομε ἈΠ. Μα8. 1872, 227 5464.) : υἱΓοαας 585 

εϑί ΝΙιείζβοῃθ ἴῃ βαἀϊοηα ἃ. 1871: ορυβοῦϊαπι βἀϊάογαηίΐ εἴ 

ἘΤΙΘΠΕΙ Ν: 1511}: {-ΡΙΣΙ ΞΌ ΡΣ: τγ3; 235 566.) εἰ ΤΣ 

ααυδίετνε ΑἸοῖβ ᾿ἈΖϑοῃ. 

γιίαπη Ῥγοου]δδῖη δίαπα 115 αὰ8 ΠΌΠΊΘΙΙ5. ΙΚ, Κ ᾿Π5]ρΡΏΙϊΪνΝΙ 

Ὑ εϑίθυτωδηηπ5. ὈΓηῈ5. Ἔα] Τ,6ὸ ΑἸ] 5. ἴῃ το ὧδ ρῥαϊγία 

ΔΠ]ο167γ1 ἃ. τό4ο, τερείο ἃ Ι͂δοοῦο Οτοπονίο ἴῃ Ζεδαη7ο 

Ογαφεαγμηι (7717 141]α]072 ἴοτη. ΧΙ. ἃ. 1701. ἤᾶῆης 580ρε]- 

Ἰδοῖ Ποῖ ἰοίατη βαϊάϊς Τοσῦα ΒΆΓΠ65 ταρηϑηία Αππηᾶ ποϑβίγα 

Ὁ Ηοτηετὶ εἀ!οη  θ5 πο δηΐς ΝΥ ΟΠ Ό τη εχτ]αίαγαμη, ἰδη 6 ΠῚ 

6 οοαϊοε Μαδιγθηβιὶ νι ΥἹ ἜΓαΪ ΙΟΔΉΠ65. [τ]αγίε ἴῃ οϑίϑ! ΟΡῸ 

ΒΟ ἃ. 1769. ΟἸΊηἶΪα ἀδηϊηιια δάϊθοΐα να ϑυϊάεα σοΟΙ ΡΟ 

1η ΠΌτο α{Π|Π|5ϑτηο Απίομῃϊβ ΔΝ Ἐβίθυτηδηη ἃ. 1845: δ εβίε- 

ΤΊΔΠῊΪ ΟΟΡ 5. ὩΪΠ1] πον] ᾿ἰσαϊ δ άδγε ῥγαδίεσ ραργγατη 1) 00]1- 

ὨΘΏΒΘΙΩ, νἱΐατὴ ΝΙΓΕΙ: 5. ἢ }01}15 ργαθροϑιίαηη), δίαθθ 4186 6Χ 

ΑἸΙεχαπάγο Ραρῆϊο Επβίδιῃιαβ ἰγαχιΐ. 

ΒΕρτΘ ΘΠ θι15 ΘΌΡΕΙΓ ἱγρογαμη ἱπνεη!!οηοπὶ Ἡεγοάοίθδτη 

ν]4ΠΔ οὐ Μυβὶθ Ἠετοάοι οοηϊαποίδιη ΓᾺΤΟῸ Ρῥτϑερεηΐξ 
τὃ. 



ΨΙΤΑΙ͂, 

σοάϊοεβ ; δὰϊ ἨἩοπηεῖο ῥτδεῆχα δὺς πίε οροῖα τῇἤδίοτϊοα 

ἰηνεηϊίατ, Ἡετγοάοιὶ δαυίεπη εἀϊΐογεθ. τεοαρογαηΐ ἀθαὰ8 δὲ 

αἰταιἀϊὰπ ἴεγα βϑαθου!ατη Οοἰαυ απ ἀθοϊπη πη, δε ραγαςπὶ εἀ 161: 

ὉΠῸ5 αΠυοα 5οϊαπὶ Ἀαιηο! ἀπ ΤΟηα. 1752. ὉΟηΐτα ΟΡ5 ἠδ 

Ἠοπιετο Ρ]αΐαγοπθατῃ εἴ ἴῃ ΠΊΟΓΑ 5 ΡΙαἴδγο οὶ μηδ ηπ ΒοΓΡ 8 

εἴ ἴῃ ρτϑδίδι οὶ θ5 Η ΟΠΊΕΙΙ Τα ρ τ 1, νἱΐαα τν, νὶ Πἰδὶ ΗΟ αῸ 

ῬΓΘΔΘΙΊἾἶθθα6. Υἱχ Οσουτταηΐ, Ο84511 ΘΠΪΠῚ ΤΟΡΘΙΙΠΠΓΓ ἴῃ ὈΙΠΪ5 

ΠΟ ἸοΙΡῈ15 τ ]5ο 6] πεῖ Μαῇ ΡΤ, φαοτγαχῃ 1116 π]αχΊτηδτὴ Ῥϑγίθτη 

Ποιηθγτιοῦθ δϑί, ἰἄεπὶ οοάθχ Μαῇ βεχίδπη οοπίηθί νιδΠ1, 

εαπάδπι [οΥΠΊδ ΔΙΊ Ρ]Ιογα οοάδχ βοῃο]οσιπὶ ΜαΓγει. οδρί α] τὴ 

Θυϊἄαθ ΠΟΠΊΘΓΙ ΟΠ ἴῃ 5646 511ἃ βΕΙΏΡΕΥ ἱπνθη 7 Π151] αυοά 

ἴῃ. σοάοΙθ5 ΝΙΠπαοθοηἝηβὶ 39 εἰ Οἰτοθοπίδηο δ ὃ ριδεῆριαῦ 

ΠΙαα], ΑἸἰεχαηαᾶγιὶ ἢϊβίογϊοίαπη ὑπῖ4θ ἱγαχετς Ἐπιβίδί ἢϊ5 

ΠΕΒΟΙΠΠ08. 

ΤαΡταπιὶ Ἡεγοάοίθαπμη Ἔχ Ιθηΐ οοα οα5 58118 τη] 11, 4] οατη 

τη τη86. ΟἸΠΟΙ οΟἸ]α 1 διπί ἰηα1116 νἱϑαπὶ εϑί ΡῈ ἰδη11185 

ΤΕἝΟΘΏΒΘΙΕ : Ῥαΐεθιῖ ἰαπηθη Ἡετγοάοίαπι Ἰερεηίθυβ Βιη Μ5 Ρ᾽ 

ῬΗ ροΟἤδογοτα, να ϑεβϑίπγατη Ρ᾽9 ἄπο ΠΌτοβ Βιηΐ ΡῚ3 ρβρευῖββε 

ΠΕ4Ὰ6 νίπουϊο τησ]ῖο πλίη8 ἀτίο Αἱ Εἰ Ν᾽ δίααθ εἰίϊαπὶ Μαὶ 

Μαΐ διηρίβοῖῖ. οπιηίατη νΈΓῸ Πα χίτηθ ΒυΖϑηί 5 ρ]δουϊέ να 

αυατγία, ἰοτίαβϑα ργορίεγεα αποα δαοίογιθα8 οαγεῖ : ααοί πἰζαίγ 

σΟαΙΟΙθ 5 Ἰρηοί ΠῚ, Δ ΠΙ 6 Πγ115 ν]ρῚΠι 56χ. ΠΕ4Ὸ6 τηυ]ΐο οεαϊὶ 

αυϊηΐα νἱΐα, ἴῃ σοαίοΙθ 5 ἰγαάϊία, ἀπάδνιρηι]. 

Βαηυϊάεπι σΟΠΒ1Π τ ΠΟΙΌΠΏ ΠῚΟΠΕΙΩΘΠΪΟΓΙΠΣ δας ΠΟΓΌΙΩ 

Β6ΓῸ σερῖ, πε4ὰ6 ποῃ ρίρεί ψφυῃοά ἀἄστῃ [1811 Π}Ὲ ν᾽ρΊη} δηΐα 

ΔΏηἶ5 ῬΕΙΆΡΤΟ 4115 τε θὰ8. ἰηἰθηία5. βερϑίεσῃ {Πῶτπὸ ΟΡ᾿ΠηΔ 1 

ΟΥ̓ 5ΘΓΙΠ.. οἰίαιηθη το Βιϊίδηηοβ, Ῥαγίϑίηοβ, Νεπείοϑ, 

Μεαϊοϊαπεηβεβ, Η]βραηοβ ρ]εσοβαας, Μοπδοθηβεθ, Νιπάοθο- 

ΠΘΏ565 ΡΘομηΐα Ὁ Αοϑαάδηγα ποϑίτα Δα Ἰαί15 Ἔχοι551: (ΌΤΙ 

αυοαὰθ ἐδ [,βἰσθϑίε ααοά Ἡουηδξγοβ ανὶῖοβ ΠῚ ἀϑαγραηήοβ 

ΠΟΠΟαββῖῖ οταίϊαθ ἃρῸ Παρεοαθ. ΑἸ] αΐα5. βαῆθ αὰ0 σοὐϊοα 

ἈΟΙΊΔΏΟ 510 15115, 40 Ῥα]δίϊπο ΠΡ ΥΤΠΔΉΠΙΙ5, ΠΟ Ραίείεοὶ : 

4.05 δαΐίθεμη ῬΑγβίποβ. ἰῃ 1ΠΠ1|8 υ5ΠῚ ἜΧΒΟΓΙρβοσς Βουῦτ- 

ἀβἸοία5. ἀρεγαϊξ ῬγῸ ϑυπηπηα Πυτηδηϊΐαία Ἡδητίοαβ. ΟτἸηοηΐ. 
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ΨΙΤΑΕΚ 

4086 σης (65: ἀθγαπία [ογίαϑϑα Δ] συ ηο ργϑθϑίδ ὈΪ ΠῚ08 : 

5 ΙὨΪΠ5, δαί ἰδοίου ἢὰ5 {ἰ{{ῖὰ8 ραγνὰπη ἀαπιηυτη ἰη46 

ΔΟΟΘΡΙ856. 

ΟΠΡΊΠ6 πὶ δίχα ἰοηίεπὶ ἤδγπὶ ὈΪΟΡΤΑΡ ΔΓ Π] ΤΕρδίεγα 

᾿αΐϊὰ5 φυϊάδτηῃ Ἰοοὶ ΠΟ δϑΐ : ραῦοα ἰδηθη ῥτγαθίαμ δ νἹ θη ΌΓ. 

Ἡετγοάοίδδιηῃ ν]ΐϑιη σΟηΒο ρει ὨοπΊΟ Ἰοηΐοδα ἀϊδ θοί Ρετὶ- 

(05, ΡΕΙ 5 εἰ Ἰοσογαπ εἰ ᾿ηϑίϊταςοσατη Αϑίαθ ΜΊΠοσΙβ εἴ ααἱ] 

(υπηδα οδι158Π) αἰ ΘΙΩΥΓΠΘΔΘΟΓΌΠῚ Τηδίτ 5 ἀδίε οι : Ἰοεὶ ἄς 

(ὐεγριτηϊο Ὠἰδίοσιοο (ερμα]ίομα οορίίαγα, Ἰοεῖ ἰογίαββα εἰ ἀς 

'Ϊρ8ο Ερῃοτῖο, Ουμῆδηο οἶνθ. Ρ]αΐαγοῆϊ ἄπο ᾿ἰΌγοθ. τηαχίτηᾶ 

ΒΔ]6 ἢ 6 ραῦία βοβάβθπι 6556 δίαιιε μελέτας 1145 ἃ ΡΤ 5 

οἰϊαίαβ νι]ρὸ ογεαϊαγ (ν 4. διοίογεβ Ρ. 237 δ]]αῖ05): ααϊ 
ΔΌΪΕΙΩ ΡΥ ΔΠΊΠΊΔ(1 015 ὈΙΟσΤΑΡΐοα Δατηϊβοπογις Ἰρ ΓΑ ΌΓ. 

(ὐεγίδ 15 σαοα ἀἸοιαΓ αα]6 ἤσηο δϑὶ διοΐου ρτδητηᾶ- 

[ἰοὰπὶ 886. ῥγοάϊ σὰ] ροβὲ Ηδάγιδηὶ δείαίθτη ὈΪΟρΤαρ 45 

Ἡοτηογίοδιῃ εἰ Ηεβιοάθατῃ οὐπὶ Μίαβεο ΑἸοϊἀαπηδης 5 σοΙηρο- 

ΒΕΓ (ΟΟηΒ.] Ππ8 ΒΌΡΕΙ ΠᾶΠΟ ΓΕΠῚ ΠΌΡΟΙΓΓΙη6. Α. Βυββ6, 

ΚΗ. Μυβ. 1θο9, 1οϑ 5344.). 58115 ἀαῖε πὶ ἀοοίι5 [αἱ αυ] ἰοὶ 

δοΐοΓα 5. οἰΐανασι δίας ΡΟ βϑιηατη (Α]]Π] Δ] ἴα ]α85. ἴῃ 

Ιοοο φβἰθουσίτηο (256, 258) Δαϊεγιί. αὰϊ νεῦοὸ Απίοῃιηϊδῃ0 

ΒΔΘΟΙΪΟ ΡΟΒίθτΙ ΟΥ̓ 5. ἴα] 6 ΘΟ 51:11 πῚ Ροίποτηΐ σάΡΕΈΓΘ, ῬϑοΟὶ 56 

ΡΓΔΕΡΘηΐ : τη} ρτϑιηπ)δίῖοὶ νεϊαΐ ἘΡΡΑρΡηῃγοάιία5, Ῥῃδίηα8, 

ῬΠΠΟΧΕΠ 15 ἰε ΡΟΓ5. Γαι Ο 6 ΡΟ θα πίαγ, Θυβοοίυση Ηδετο- 

ἀἸαπατηηι6 ἰ8]14 Ἰι15158385 ΠΘΠ1Ο ΟΓΘΟΙ6Γΐ : τῇθίοσταπη δαΐθτη 
νϑ]αΐ ῬῃΙοβίσγαί., ΓΔ εἰ αυδηίαπ) ᾿Ισεῖ σοπίοεγε 5ορἢϊ- 

ΒίΔΓΌΠη, 8411 ΟΠΊΠΪΠΟ 5ΟΙὈΕΠΩΙ ΓΤαΐο : 88η6 ἀθ. (ὉΠΟΠΙΡΙΙ5 

ΗἩδΡδαϑιοηϊιιθνε ΡΟϑϑῖὶ8 Οορίζαγθ, Τὰ8. ἰΔΠἼἜ6Π ΠΟῸ5 ΡΟΙῈΒ 

ἄποϊί δα Ῥογρῃγγίατη, αὶ] ΡὨΠ]ΟΒΟΡ 5 ΠΙ βίου! ο5. στατηπηδί!ο}5 

ΠΟ εϑί ΟἿἹἿ νἱίαβ Ππερ]εχοσι, β᾽αυϊἄθτη εἰ ϑάθπη δοδάδμϊαθ 

ἄὰχ Ῥτγοοιϊυβ 46 ΠῚ ΤΉ ηϊ15 ροϑίευιϑ ραββεσὶί, νἱΐίαθ ΟΠ 65 

ἸΠίαΓ 886 σΟΠΓΕΓΓΘ ἸΟΠΡΊΙΠΊῚ οσαΐῖ : 1Ππ4 ἰδία ΠΔ Ῥταθνεσί ὉΠ 
νἹ ἀεί γ : ὈΙΟΡΤΆΡΠΟΒ ΟὔΠῚ 156118 84 Βαβι: ΓΟ ΠΔ ἜΧΘΕΟΠΙΔΙΊΕῸΓ, 

ὨΙβίουΟΪα5 ΘΌΡΕΙ Ἡοτηθταμη ἃ ΡΙπάδτο, Θἰπηοηϊάς (εο, Ηθγὰ- 

οΟἸΠο ἰοσίε εἰ Αϑῖίο ϑδῃη]ο Πδγγαίδϑ ν] ἀθϑτηι8, ΟΥΡΊΏ τη ΟσηΟΙ] 
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σΘΠΘ 5. Ἰἰσαῖ ΟΠ ΘΕῈ σαρείθ Π8Π| 6588 ἃ {1115 1115 Ἡ ΟΠΊΕΠ 

αυο5 αταεοὶ Ὁμηρίδας πυποιρανεγαηί. 

ΚιήἋαγι (οαϊοεσ5. 

ΑἹ -- ςοάεχ Ὀ10]. Απηργοβίαπαε 74 Δ τϑ1 51}0. της ΠΊΡΓ. ΠΏ. 516 χ 218, 
Π τοά, 5. χῖν. οομξ. ἢ, 2 Γ. νὶῖ. ἵν, ν ἴῃ ἀπδηῃ ἰδοίαβ : ἴὰπὶ ΠΙΔά τη. 
[ποθ ]5 ἴῃ Πα Μ|.] 

ΑΖ -- ςοὐ. 10]. Απηρτοβ. το Β οϑϑιρ. πηεΠΊΌΓ. 5. Χν, 251 Χ 178 ΠΊΠΊ.; 
[ 230. οοπί. ἢ τ ν. Αρ. Εποά. Αγρ., ἢ 127 τ. Βδιίγαοοιην οΟἸΠΘ ΟΠ ΙΔΠ1, 
ἔ, 132 τ. ν]ίδπὶ ΗΘ τοαοίὶ, ἢ, 145 τ. ΟΥΡΠΕὶ Αγροπϑῦίιοδ, ἔ, 1η8 ν. Η ΟΠΊΕΓῚ 
ΠΥ ΠΊΠΟΒ, ἔ. 2ο9 ν. (Ι8]}}π|8 οὶ Πγπο5. [πΠΟΌΪ5 'ἰπ ΗἩνπΊηῖβ ἢ).] 

Α8 -- ςοά. Ὀ10]. Απιρτγοβ. 4501 4 580. οἤαδγί. 175 ΧΙ22 τηηη., ΠΠ 232, 
ἃ. 1276. ἴ, τΎ. νἱΐ. ν ε ητιὰ νεῦρα ΧηΤ . ". δε κριθηΐδος 5014 ἸεΡῚ ροίε- 
Γαηῖ, ἔ, τό τ. ΠΠ᾿Ἰα6πι, 227 γΓ. Βαίγαοποιην οηδοῃϊαη. [ποῦ ]5 ἴῃ {Π8446 
ΜΤ, τπ Βεαίγδοποιπιν οηθοῃα 4.3. : 

ΑΈῬ -- ςοά. 10]. ΑἸηῦτοβ. 4861, 73 580. εδεγὶ, όοχ τῆο, ΠΠ ΙΧ- 
268, 5. ΧΙ]. σοπέ. ἢ τ τ. Επβίδιῃ, πὶ 1]. Α4-Β 307, 87 Γ. νιΐ85 ἱν, ν, 96 
ΠΙδάεπΊ, 564 ν. Βδίγδαοπομπιυ οηθοῃαπ. [πο]5 ἰπ ΠΙδάβ Μ|Π),, ἴῃ 
Βαίγδοποιη γομηθοῃϊα 4.19.1 

Αϑ -- ςοά. Ὀ1Ρ]. ΑἸηρτοβ. 509 ἴ, ττό σὶρ. οδαγί. 288 χ 207; Π. 317) 
5. ΧΠῚ. {τα χ. νἱξ, νον : Πιαάθπι. [ποῦὶβ ἴῃ ΠΠ|6άε Μ|1.] 
Δ -- ςοα. Ό10]. ΑἸαρτοβ. 532 ΝΜ 86 ξιιρ. οἊπαγί. 290 Χ2οο, ἢ. 28ο, 

5. Χν. οοπί. ἢ, 1τ-29 Μοβοπορι ΡγΟ]ερΌΠ., 33 νἱίδῃι ν, 35 [Π᾿|δάετη. 
[πο 15 'π 1646 Μ|2.1 

ΑἹ -- ςοά. 10]. Αππρτοβ. τοὶ Εὶ 56 1ηἴ. ΠΊΕΠΊΌΓ. 242 Χ τ68, ΠἾ 11, 
5. Χν. οοηί. ἔ, τ Γ΄. νι. ἵν, ν, 2 Γ΄ νξ. ῬγΟΟΙΪ, 5 τ. Πδάθπι. [πο 15 
ἴῃ 1Π1|δάε Μ!5,] 

Βηῃ! -- ςοἀά. Μιι5. Βυιίαπηϊοὶ Κιηρὴβ τ6. οἤατγί. ϑόοχ 170 1ΠηΠ|., 
ἢ. 281, 8. 1431. οοπί. ἔ τ στ. νι. ἵν, ν) 2 .1.-281 || επὶ. ἢ 201 Γ. 
ἐτελειώθη ἢ παροῦσα ὅμηρικὴ δέλτος ἐν τῷ α΄τῷ ὑ-τῶ λχ-ῷ τῳ ἔτει ἀπὸ 
τῆ" τοῦ χῦ ἐνανθρωπήσεως [Α.Ὁ. 1431]. θῦ" τὸ δῶρον πόνος δὲ χριστο- 
φόρου. [ποθ ]5 ἴπ ΠΠ|8δ46 Βπη8.1 

Βιηξ -- ςοά. Μιι5. Βτγιὲ. δεν βσόοο. πιεπηῦγ. 3535 Χ215 [ΠΠΊ.; 
Π. 239, 8. 1466. εοπί. Η᾿, τ-6 ν. νὶί. Ηετοά., 6 ν.--15 Γ. ΠΥροίμεβεβ, 
13 Νν.-14 Τ. εΕρ]ρτδιηπηδαία, ἔ. τό ΠΠ|ϑάεη. ἔ, 239 τσ. ἐτελειώθη ἢ τοῦ 
ὁμήρου ἰλιὰς χειρὶ μοῦ ἰωάννου πρεσβυτέρου ῥώσου τοῦ κρητός᾽ ἐν αὖ υ-ὦ 
ζς-ὦῶ μηνὶ μαίω ἰς.-Ἐ’ ἐν φλωρεντῖα. [ποῦ ]5 ἴῃ ΠΠ|Δ46 Βιη4.} 

Βπι8 -- ςοά. Μιι5. Βτίῖ!. Ηδγεν σόοσ. οδδγί. 328 Χ 210 π|Π]., ἢ. οϑι, 
5. Χν. οοηΐ. ΠῚ τ- 6 σ᾿ Βαίγαοποιην οΠΘΟ ἢ ]84Π|, 6 ν. νἱτί. ἵν, ν, 7 ν. νι. 
Ῥγουΐ., 8 τ. Ουριϊογιπὶ ἐπαγγαί., 9-1ὶ Γ᾿ ΡΓΟΪερ., 13. Γ. 544. Π|64επ|. 
[ποῦ 15 ἴῃ Π|64ς6 Βιηῖ.1 

Βηι.5 -- ςοά. Μι5. ΒτΙξ. Η δον 5635. Ἵμδγί. 220 χ 140 τηπ|.,) Η΄. 266, 
5. Χν. οοπί. εριβίοἑαβ νϑγ. : Εἰ. 234-247] Ἠετγτοαοίϊ νἱΐ. 

(αἱ -- ςοἄ. Ὀ1Ρ]. υτπὶν. (πί. τοι, 4, ἵν. τ6. Ἵπμαγί. ΠηΠ. 210 ΧΊΙ40, 
ἢ, 327, 8. 144τ. οοπΐ. τη15ςΕ]]. ἢ. οϑ ν., 99 τ. νἱξ. ἷν. 

ΓΞ -- οοά. 10]. ςο]]. 55. Τ τι π! 115 Οδηΐ, 983 Κὶ. τό. 35. Ἵμαγί. 5. Χν. 
ἴ. τ νιΐ. ν, 4 1114. 

ΕἸ -- ςοά. 10]. Θοογιδθηϑὶβ 82 Σ. 11. 7. οἤαγί. π|Π|. 280 ΧΊΙΟΟ, 
ἢ. 346, 5. Χν. οοπί. ἢ, 1 544. τηἶδο. ἱπέεσ 4π86 νἱΐϊ, ἵν εἰ Ηετοά,, 8-243 
ΠΙΘά απ, 244--346 πιΐϑς. 
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ΕΞ -- ςοά. ὈΙΡ]. Θοογίδ 515 σο9 ὥ. 1. 12. ΤΠΕΠΊΡΥ, ΤΠΊ. 350 Χ 250, 
Πῆ, 216, 5. χὶ. αοπί. ἢ ΙΓ. ΤΥΥΡΠΟΠΙ5 περὶ παθῶν λέξεων ςεί., 4 ν. νἹ. 
ἵν, ν Ῥτγοςι]., 4 ν. Ουρυίου. ἐπαγγδαί., 5 Γ᾿ Βαίγαομοιη., 7 τ. ΠΙδάδπ. 

Ε -- οοά. (πεϊξεγνέαπιβ 695 (πα. ρι. 23) σμπαγί. ἴῃ [ο]., βαες, χν 
(Ξες. αϑδία!. ἘΒογείδπατη, 8. ΠΘΩηῚ: ἃ Ν εβίεγιηδηπο ςο]]δίιι5. Ἴοοηΐ. 
“Ια, εἰς τὸν βίον τοῦ “Ομήρου δτεαεςε.᾽ 

Η  -- οοἄ. 10]. Ἡ ΟἸΚΠΉ απ. 565. πη ΕΠΊΌΓ. ΠΊΠη. 585 Χ 105) ἢ. 469, 5. Χν. 
σοπί. ἢ. 2-τοὸ Βεαίγθομοπ,., 11 Γ. νἱτΐ. ἵν, ν, 12 στ. νἱῖ. Ῥγοςιϊ. ΟΥΡυΙΟΥ. 
ἐπαγγαῖΐῖ., 13, 14 ὑτοϊερβ., 16 τ. Παάεπι. [ΠΟΡ]15 1η ΠΠ|δά4ε Η1.1 ἔτ ν. ἀπὸ 
ἐϊδγιεννε αογαυϊέ σετιογαδιϊῖα ργεδθτίογ οἱ οχίγεῖμδ ογᾶρμαίίοο ἰαΐϊη16. φΎθ66 
Ποδγαϊοσοχηο αοοίον 71)γ15 οέγτιβ οαἷὁ τηπογιίαφηαντα ςο᾽,9Ὑ ρ αἼ10211 σα᾽ ΤΟ ἸΟΟΥ͂Τ4722 
γεφμἰαγίιεννι ἰαίογατι. 501 απ ἬΝ η, τία τεΐ 51 ἐαηἼ1771 σαὶ τιϑιι721 αἰϊοίογτν 
((Ἶ2Ο711007147722 172 η1μογαϑίογίο 5εῖ ]οἠἄγιῖ5 1η1 υἱγίααγίο ῥααίμε σοττιογαηεἔϊμ724. 
Ροβὲ 48)ὲ εχϑίαδξ γαϑισγα ΟῚ ἰοτίασϑε βίεις δηπιι5 1478 οἷ]. Τ ΟΠΊΔ51ΠῚ 
ΒΙ1Ρ]. Ῥαίανίη. τό99, Ρ. 212. ϑρβουιρεοπειη ἱερὶ δπηϊοϊσϑιτηε Εὶ Μαάδη. 
ἱ πορὶβ ἴῃ Πιδάς Η!.} 
5 τ ΟΩ: ΡῚ9]: ἸΕδτιπὶ ἵν: 1: ὉΠαπε, 1ῃ [ΟἿ], ΤΠ 592; 5. Σὶν ((5:- 

Βδη ἀΙπΠΙΔ 1 11. 589 54.) οοηΐ. ἢ, τ ΜεπδπαγΙ τπεΐοσϊοδ, ε1-26 4118 
τ βείοσγιςοα ᾿πίεσ σπ8ε ( εγίδιηεη Ηομηετὶ εἰ ΗΠ εϑιοαὶ, 257-42 ΤΠεορ ἢν ]δοίὶ 
ΟΡΡ.; 43-51 ΡοΪεπιοηβ ΟΡΡ.; 84 54. ΡΟ] ποῚ5 ΟΠ 8 5011 ραγί., 166 566. 
ῬοΙνβεπὶ βἰγαῖερ. Ῥοβέ ϑίερῃδηιπι ΡΎΪπηι15 σοπία} 1 Εὶ, ΝΙεΐζβομε, Αςία 
506. ΡΗ1]]. Π|1Ρ5. 1871, 1 544. πονίββίπιε ἃ. ΕζΖεςοῃ. Ηεβ. εα. τη8]. 1902, 
εα. τηϊη. 8].. τϑοϑ. 

1,6 -- ΤΠ εἸ ἀδηβὶβ Νοσϑϑίαπιβ σδία]ορῚ ἃ. 1715 [0], 394, π. 64 “πῃ σΠαγία): 
σοπμί. ΠΙαάεπῚ οἰΠΔ ΡΘΓΘΡΉΓΑΒΙ εἰ βοΠο 5. ἀπᾶς ΠΟΉΠΙΪΪα Θαπυρϑὶΐ 
Α]οΚεηϑεῦ 1π εὐ. ΔΙηπηΟΠΙ 8. 1739, ν]ΐα5 ἵν, ν σοπίμ] Ε. Δ αββεη- 
ὈΕΓΡῊ ἴῃ εα. ΗἩομηεσὶ 1150. 1 εἴ 11 Εταποάπεγαε 1782. 

11 - εοἄ. Ὀ1Ρ]. ΓΙΡΒΙΘΏ5Ι5. 32 [911π| 1275] : σμαγί. τη Π. 325 Χ 230, 
ἢ. 339, 5. χῖν- χν. ὄδοπί. ἢ τ νῖξ, ἵν, ν, ἔ. 48 νι. Ηετγοά., 52 ΠΙβάετη. 
εἶ. ςαῇ. Ν. (αγάϊπαυβεπ 18οϑ. 

Μ'Βγ -- ςοὐ. Ὀ1Ρ]. Μομδοςαηϑῖ5 111. οἤαγί. Π1Π|. 340 -- 2355, ΠῚ 241, 5. Χν. 
σοπί. Εἰ τ-5 ν. Βεαίΐγδαςῃ., 5 ν. νἱῖ. ἵν, ν, 6 ν. νιξ, Ῥτγοςιϊ, ΟΥΡΥΙΟΓ τὴ 
ΕηδΥγαῖ. ΕΧΕΡΈ5Ε5, ον. Ὠνροίμεβεβ, τὰ ν. Π|6άεπ. 

ΜΞ -- οςοά. Ρ10]. Μοπεαοεηβὶβ 311. “οπΊΡ. ἴῃ οείενο;᾽ Ηἶ. 357, 5. ΧΙ], 
σοπέ. ἢ 1 νι. ν, ἴ. 5. Πιδάειη. σοπίμ]ς α. ΤΠοπηαβ 'π ἀβτῃ ΟΝ εβίετ- 
ΤΠΔΠΠ]. 

Μϑ8 -- ςοά. Ὀ10]. Μοπδοδθηβὶβ 333. ΠΊΘΠΙΡΓ. ΠΊΠῚ. 230 ΧΊΙ55, ΠῚ ΤΟ, 
5. Χν. οοπί. ἢ τ ΟΥρῆ. Αγρ. Μιι5. Ἀγπηποβ, 69 Ῥγοσ]! ὨνΠΠΟΒ, 72-ὃ5 
ν. ἢ. Αρ.; ἢ. Μετζς. 1-192, οἵ νἱΐ. ΗἩδγοάοί. [πορὶβ ἴῃ ΗἩντηπὶβ Μοη.] 

Μαεΐ -- οοά. Ρ10]. Ρᾳ}]. Μαἰγιίθηβὶβ 4568 (31 84ρ. [τἰατί.). οἽμαγί. τητη. 
270 ΧΊΟ95; Π. 273, 8. 1487. οοπί. ἔ. τ Ηετγοάοίϊ Πἰβίοταβ, δό5-- 272 νἱΐ. 
Ἡεγοάοί. 272 ϊο Ῥγιιβ. οὕ. ἢ. 264 ν. κωνσταντῖνος ὁ λάσκαρις ἐξέγραψε 
ἐαυτῶ καὶ τοῖς ἄλλοις ἐν μεσσήνη τῆς σικελίας πάλαι ποθήσας κτήσασθαι. 
οὔτε δὴ παπύρου κρείττονος ἐπιτυχὼν ἐν τῆ πόλει. ἐμκγράψας δὲ τάχιστα 
ὅτι ὃ ὃ ἔχων τὰ ἀντίγραφα ξενὸς ὼν “ἐβούλετο ἀποδημῆσαι. ἔτει ἀπο θεο- 
γονίας ἃ, ὑπ ζ μηνὸ 5 αὐγούστου ἡμέρα λ. 
Με: -- ςοά. ΡὈΙΡ]. ρα]. Μαἰγιἐεπϑὶβ 4629 (67 4ρ. [τἰαγί.δ. οἤαγέ. πηπ]. 

205 ΧΊΟο, ΠῚ 212, 5. χν, τῆβηιϊ 18 ϑοαγῖβ. σοπί. ἢ 1 πιῖβα. ἴη Ηοπιογιιπη, 
[. 8 ν. 5ΒΙῖΡ πα Ατὶβίαγοῃε, 9 τ΄ νἹΐατη νἱ βίπε ἐἰέα]ο, ον. Η εὐ πιο 6 Π15 περὶ 
Ὁμήρου, 96 τ.--ο7 τ. νι{ἰ. ἵν, ν. 

Μ48 --- ςοἄ. Ὀ1Ρ]. ΡῈ]. Μαίγιίθεηβῖὶβ 4692 (62 αρ. [ἵτἰατγί.). ἽἼπαγί. 
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ΠῚΠΊ. 225 Χ τόο, ΗἾ. 535, ἃ. τ46ο. ςοπηί. ἢ, 53--85 ΡΙαΐαγο! ΑΡοΟΡΒ Περτηδίδ, 
86--134 τ. 46 ΗοπΊετγο, 134 ν.- 125 4ε Μιυβῖοα. ἀπαθι5 βοσιρέι5 πη 1Ρι15, 
4παγιιπὶ δἰΐεγα 1. ϑοαγὶβ εϑί δἰΐεσιθ οριῖβ (ΗΠ, 48-οϑ, τοῦ-124 τσ.) 
Δάογπαὶ ἴῃ ΤΠΔΓΡ. [Ἀ5ΟΑΓ5. ἴ, 134 ΓΤ. - κωνσταντίνου τοῦ λασκάρεως 
κτῆμα καὶ κόπος ἐν μεδιολάνῳ ἐκγραφέν ἔτει α  ξ. 

Με: -- εοἄ. 10]. ΡᾳὉ]. Μαϊίγι θη Ἴ21ο (οϑ [τἰατί.). Ἵμαγί, πηι. 
2ΟΟΧΊ30, ΗἾ, τ46, 5. χν. ςοηΐ, ἔ. 5 σοΐριδε Ἠε]επαα ᾿ἰδιἀδίϊοπεπΠΊ, 
9 Ηεγοάοιίϊ νἱΐαπι, τ9-29 5.9. ατεροῦι εἰ Β45111 οριιβεοιῖα, 30 Χεμο- 
ΡῬμοπέὶβ Και ρυδ]σαπὶ 1, οεαἀβειηοῃ] ΟΥπΔ, 46 Ξοογαί5 οἵ. εἰ ερὶϑί., 
ΙΟ7 1081} Οριιβοιιΐβ, 137 ΑΥΙΞΕΙΑΙ5 ΟΥ̓Δ ΕἸ ΟΠ ΕΙΏ. 
Ν -- ςοά. Νεεαροϊτίαπιιβ οΟἱπὶ βεπίὶβ Τδοσομα : πππησ πί [Πα γῖβ 

ΠΕΓΕΟΓΕΠῚ πι6 ἔεοϊξ νἱγ ἀοοςββίπιιιβ Δαπη1πι5 Μδγε πὶ ἀδρογαϊαβ : 
σοπέμ!ξ ροϑὲ (δγρΊα] πὶ ἡ αγὶκ ἴῃ πβαπὶ ὟΝ εἰς κεσὶ, 12. (νεῖ. 11. 504 56. 
απίε απεπὶ ἰογίε νι ἄεγαὶ ΒδοῃπΊαπη, ν. ΓΙ γοορΡΓ. δα. τ83ο ργεεῖ. νὶἱ, 
δαποίξ. δα νν. 202, 233. ϑίδγι} γε δε! οπεπὶ 84] οἰ πλι5 : σοι ζίοῖγε αὖον 
αἰριε οἷ; δοσδε γίοφδογιο Βι 167 οἴγιε υἱοί “4 δῥτὶγαιεηοοη,, αἶϑδο τυολί ατι5 α16᾽71 
12. 7αλγἠνηαογέ, οἱριαὶ φίγιον᾽ε “474 γηοΉ 5, περὶ ὁμοίων, “414. 1497 αν96- 
ἠοβοὲ τρια φρέμαϊίοηε (τὴ “γένος ὅμήρου, παεῖ; αογ πιραῦο (65 Βεϑίΐςξ 75 
φεαγιοέ σο71 1,60 “4 ἰαξίμ5, πηγ 8-τῷ Ζεοῖϊοτ τιγ16] αἀαἤον οἰ Ζευεῖγεί ο1715 
41} “γένος Ὁμήρου τεγιΐθγ δ΄ 171 Τἤζεοίογτεαγης [11 7247722 ΘΟ ῤέογεδ 271121. 
Ρ- 27; (2) Πρόκλου περὶ ὅμήρου; (3) τοῦ αὐτοῦ περὶ τῶν κυπρίων λεγομένων 
ποιημάτων, (4) ὑπόθεσις τῆς ἄλφα ὅμήρου ῥαψῳδίας τιππα] 50 7ογέ δι5 τῆς (ζ΄. 
4Ὧε δεἰδίβε ἀπθιίαγὶ ροίεϑί. 

Ο! -- ςοά. Βοαϊείαη. Βαγοοοὶ 46. οἤαγί. Π1ΠΊ. 205 ΧΊ55, ΠῚ 217; 
5. χν. οοπί. ἢ ο ΡΙ πάη ΟἹ, Ῥυίῃ., 72 Ἠεϑιοάϊὶ ορρΡ.;) 1η6 νϊἱΐαπι ν, 180 
Βαἰγαςοποιη γοιηδοῃίδτη, δοο Νίιιβαεὶ Ηετγ. εἰ 1 εαπά. 

ΟΞ -- ςοά. Βοάϊείαη. Βαγοςσοὶ 119. Ἂομδγί. ΠηΠ|. 2355 Χ τό5, ἢ, 143, 
5. Χν-χνὶ. οοῃί, ΠΊΐβδο, »,ΑΠΊηδί. : ο8 τ.-τοῦ ν. νἱί. Ηεγοάοί!, τορ 
(ογρίδε εποοῖῃ. Ηεΐεπδα, τι Ασα Ῥηδεποπῖ. ρϑζγί. 

Οϑ -- εοα. Βοαϊείαη. Βαγοςοῖ 503. Ἂἢαγί, ΠΊΠΊ. 305 Χ 21το, ἢ 678, 
σοπί. 1ΠΠ|6ἄδπη ργαεῆχα νὶϊ. ν. [πορὶβ ἴῃ [1446 Ο3.] 

ΡῚ -- ςοά. 10]. παί. ῬΑΓΙ5. 1671. 1ηΕ6ΠΊΌΓ. ΠΠΠΊ. 9575 Χ 280, ἶ 272 Ὁ 
220, ἃ. 1296. οοπί. ῬΙ]αΐαγοὮΙ νιΐα5 εἴ τηογα]α : ἔ, Σ34 ν. 4ε Ηομηεζγο. 

ῬΣ -- ςοἄ. 10]. παί. Ῥαγὶβ. 1672. πΠΊΕΠΙΡΓ. ΤηΠΊ. 395 Χ 270, ἢ, 432, 
5. Χχῖὶν. οοπηΐ. ΡΙαΐΑΓΟΗΙ νιΐα5 εἰ τηογϑ]1α : ἔς, 670 ἀε ΗἩοπῖετγο. 

Ρϑ -- ςοα, Ὀ1Ρ0]. παί. Ῥδ.ιβ. 1732. Ἂἤαγί. πη. 5ο5 Χ 135; ἢ, το]; 5. Χν. 
σοῃί, ἢ τ Ηεγοαοίϊ νιΐαπη, ἔ, 15. [π||18Π1 ᾿π] ρεγαίογιβ Ορεῦδ. 

ΡΈ -- - οοὐ. Ὀ1Ρ]. παί. Ῥδγὶβ. τϑοβ. οδατγί., ΠῚ 298 χ 2οϑ, Πἶ. 518, Ἴοπί. 
ἔ, τ Ῥυίπαρογαε διιγεα σΘΓΠΊΪΠ8, 2 ν. Βαδίγαο ποιηθῇ !απι, 9 ν. νἱΐ. ἷν, 

11 ν. [1ΠἰΠΙΔ4επΔ.0. ἢ, τ εγαάϑὰ ΟΣ: 815 εϑδὲ ΑἹἸ]δί Ἐχβοσιθεπία 
Βοιτάεϊοίίο. ἰρ. βίβλος μαμουνα ἦν εὖτε τάδ᾽ ἐγράφετο. ἴ. 308 τ. 
ἐτελειω (55. θ) τὸ παρὸν βιβλίον διὰ χειρὸς ἐμοῦ εὐτελοῦς ἱερέως γεωρ (55. γ) 
τοῦ γρηγοροπούλου θῦ διδόντος. [πΟΡῚ5 ἴῃ ΠΙαά6 ΡΊ,] 

Ρδ -- ορά. 10]. παί. Ῥαγὶβ. τϑ68. Ἴἤδγί. πηΠΊ. 287 χ 205) "π΄, 458, 5. χν. 
οοπί. τηῖ5ς6 61]. ΡΠ] οΞορῆ. εἰ πιεά.,  ττιὶ Ρ]αίαγοῆιὶ ἀε Ἡοσηετο. 

Ρό -- οοάἕ, Ὀ10]. πεαΐ. ῬδΓΙ5. 2556. ὟἽἤαγί. Π1Π|. 208 χ 145 ΠῚ, 88, 5. χῖν. 
ςσοπέ. ἢ τ ὅ'υ ποεῖ! ἀε ογδίϊοπὶβ σοπϑίγ ΟἾ0Π6, 20 νἱΐί. ἵν, ν,), 80 ΠΊΪ5α. 

ἐπεοϊορῖοα. ἔ τ 1.1Π| ογα5. πϑι15 εϑίὶ ΑἸ] δέϊιϑ ἐχβοσιρεπίε Βουγάσοίϊο 
εἰ Ογδαηεσ Απ. Ῥαγ. 11]. 97 544. : ἔ. 28 δά ἤἥπεπι Ξυπςε]]} : ἐγὼ ἔγραψα 
ταῦτα νικόλαος-. 

ΡΊ -- οοά. Ρ1Ρ0]. παῖ. Ῥαγὶβ. βόϑι, Ἵδαγί. τηπ|. 335 Χ 250 αἴγο., ἢ, 231, 
180 



ΝΙΤΑΕ 

3. ΧΙ, σοηΐ, ἢ 1 ΟΠοαγοόροβο, περὶ ποιητικῶν τρόπων, 21. ΤΥΥΡΠΟΗ. 
περὶ τῶν τῆς λέξεως παθῶν, 2 ν. νἱϊ. ῬΤΟΟΆ], 5 Γ. ΠΙῚΔ46π|. [πορίβ ἴπ 
1Π1|δ4ε 8,1 

Ρϑ -- ςοά. 10]. παῖ. Ῥδγὶϑ5. 2697. τηεΠΊΌΓ. 330 Χ 230, ΠἾ 484, 5. ΧΙ]. 
ςοπί. ἢ, τ ΡΙυϊαγομαη ἀε Ἡοιηεγο, ἔ, τ Επβίδι πη ἔπ ΠΠΙΔαοπὶ Α- Μ 
ἼΠ84 ΟἰπΠΔ ἰεχίιι. ς 

Ρ9 -- οὐ, Ὀ1Ρ]. παῖ. Ῥαγὶ5. 2766. Ἵμαγί. Σ)ΠΊ. 250 χ 16ο, ἢ. 350, 5. χῖν. 
ςοηΐ. ἔ, τ ν. νἱΐ. ἷν, 2 Γ. νἱΐ. Ηετγοά., 7 τ. Πιδάεπι. [ποθ ]5 1η ΠΙαάἊ 
Ἰοῦς 
- Ξ- ςοά. Ὀ10]. παξ. ῬΑΓΙ5. 2955. σῃδγί. Π]Π|. 285 Χ 215, Π΄. 253, 5. χν. 

ςοηΐ, ἔ τ ΓΤ ΙΟΙΔ ΠῚ ΟΡΕΓα, [. 68 Χεπορμοηίβ ορεγα, τι ν. αοτγρίδα 
ἐμοοῖ. Ηεϊεη., 118 ν. νἱῖ, Ἡετγοάοί., 129 ν. Ῥ]υΐδγοῃϊ οριδβοι]α, 229 
Ατιβίοίθ 5 ΕἸ. Νῖς. 110. 1, 11, 2417 ῬΉΠΟΒΙΓ, ᾿ππϑρΊΠπτη ρϑγί. 

ΡῊ -- οοά. 10]. παῖ. ΡαγΙ5. 3ϑο2ο. Ἵπαγί. Π1ΠΊ. 215 Χ 155, ἢ. 122, 5. Χν. 
σοηΐ, ἢ τ [0]18}1 ᾿πΠ ρΡΕ γα οσΙ5 Οραγα, εἰ νἱξ. Ἡετοσοί. 

ΡΙΣ -- ςοά. ὈΠΡ]. παί. Ῥδγῖβ. ΒΌΡΡ]. 51. 144. οἤασγί. ΤΠ. 290 χ 95; 
Ι΄ 340, 5. χν. φοπί. ἔ, 2 νἱῖΐ. ἵν, 4 ν. ΠΠ᾿Δάεπη. [πορὶβ ἴῃ 1ΠΠ|δάς Ρ15,] 

Ριβ -- ςοά. Ὀ10]. παῖ. Ῥδσὶβ. ΒῈΡΡΙ]. Ρ,. 541. οἤαγί. ΠΠΊ. 215 ΧΙ45) 
{ 353, 5. χν. Ἂοῃΐ. τπη15ς6. ΡΠ] ΟΞΟΡΉ., ἔ, 316 νΙξ. ΒΡ] αἰάτο]. 

ΡΙ -- ςοἕ. Ὀ10]. παί. Ῥδγίθ. ΒΌΡΡΙ. β΄. 1Τοῦ5. Ἂπαδτί., Εἰ. 28ο, 5. χν. 
σοπηΐί. ἔ, τ τ. νἱξ. Ῥγοσα, ἔν τ ν.-24 ν. Ρ] αἴδγο ἢ] περὶ Ομήρου, 25 1]Π16 ἀετη, 
225 ΓΤ. ἩΟΠΊΕΙΙ ΗἩνΙηΠΟΒ, 245 ν. (δ᾽ ]ΠΠπΠΠΔ ΟΠ] Ἡγτηπηοβ, 258 ν. Οὐρὶ 
ἩγΠΊΠΟ5, 274 ῬΤΟΟΙΣ ὨψΙΏΠΟΒ, 276 ν. Βαίγδοποπιν Ομ] ο Ιατη. [πο ]5 ἴῃ 
Π|44ε ΡΞ] 

Ρα -- ςοά. ὈΙΡ]. (οπι. Ῥαγπηεηβῖ5 Η. Η. 11. 27. Ἵἤαγί. ΠηΠΊ. 330 Χ 231; 
Π΄. 222, 5. χν--χν]. σοηΐ. ἔ, τ ΒΑίΓΔΟΠΟΙῚν ΟἸΠΔΟἢ. 215-302, 2 ν]ε. ἵν, ν, νἱς. 
Ῥτοςι1, ΟΥΡΓΙΟΓΙΠῚ ἐπαγγαΐ., ΡγΌ]ερ., ΠΙδάεπι, οἴ. σαί. Αθπ. Μδγέϊηὶ, 
1893, 169-171. Ογυρτία σοπίμ! Β. Κεῖ]. πῃ, Μιιβ., 1848, νὶ. 141. 
[ποῦ ]5 ἴῃ ΠΠ|δάε Ῥὰδ.] 

Ρ4].: -- ςοάεχ Ῥαϊδιϊπιβ 410 τιϑιι5 εδὲ Ἑοιποίγεδυβ [ΠΡ ΥΠΔΠη [ἢ 
ε΄. Ἡετγοάοι! ΕΤαποοίοσγί. 8. τόοϑ, 411 υἰτγιιπὶ Ῥδ]. 179 δῇ 310 {πεγὶΐ 
(ν14. σαἰαϊορσιπι ἩεΏΓΙοΙ ϑίενεπμβοη ἃ. 1885) ποη Ἰἰ4πεΐ. 

Ρᾳ].2 -- ςοἄ. Ὀ10]. Ῥαϊδέπαε 40. οδαγί. ἴῃ ααυδτγίο, ΕΗ, 252, 5. χὶν. 
σοπΐ. ἢ, 5ο ϑορῇος δ ΑἹ. ΕἸ. Ο. Τ., 81 Ῥιίπάδγι ΟἹ. Ῥνίῃ., 57 Πίομνϑ. 
Ῥεσγῖίερ. ἄδβοσ. οὔρ., ὅ5 Ποορῆτ. ΑἸεχ., 87 Ορρίδηι Ηδ]., ταὶ Ασαεὶ 
ῬΠδεη., 128 [Π184615 Β, 146 νἱὲ. ἵν, ν, ΠΠ|446π|, 548 (Ποεγοροξο. ἄς ἔγορ. 
Ροεί. ν. οϑδί. 10]. Ῥᾳ]. ϑίενεῃβοῃ. 1885, 22 54. νιΐαβ ἵν, ν σοπέμ] 
Ι,. ΚΚανβεγ δρ. Νν εϑἰεσιηδῃη. 

Ρε -- ςοἄ. Ῥεγιβίπι5 10]. σοπη. ἘΣ. 48. ΠΠδΓέ. ΠΊΠ]. 290 Χ 210, Π΄. 359, 
5. Χχν. οσοπί. ἢ τ ΒΑ γδοποιη ψοπΊθοἢ., 8 ν]ΐ. ἵν, ν, 9 νἱί. Ῥτγοςα]., τὸ 
ΟΥΡΓΙΙΟΓΙΙΠῚ ΘΠΔΓΓ., 15-51 ΠΠ|δάθπὶ. Οὐργία σοπίμ δ ἰπ π511ΠῈ ΠΟΒΈΓΙΙΠῚ 
1}. Κ. ΕἸρρ. [πο ]5 ἴῃ ΠΙδάβ Ρε.] 

5 - ςοὐ. [1 οΙἀδηβϑὶα Νοββίαπιβ 411. ΡΥ. 18. σΠἤαγί., 5. χνὶ. ΠΊΘΠΙΙ 
Ἡδητὶςὶ Θιθρῃδηὶ. ςοπί. ἰπέθγ 4114 (εγίδιηεη Ηοιηεσὶ εἰ Ηεβίοαϊ. εἶ 
Ῥδι] (οΟ]οπΊῈ5}1 Οροσα 1709, Ρ. 854, πο. 90, σαξ. Π0Γ. 10]. ΓῸρ.- Βαί., 
1716, 306, Η. Οπιοπί, (αίαϊορηθ α'65 »ταγιϑογιέβ οἷδε ὀτδίϊοίἠειεδ αἷδ65 
1 α»5-Βας, 1887, 4. σοπέίμ!ϊτ ρῥγίπιιβ Εί ΝΙείζϑομε ᾿π δοι5 5σος. Ρἢ]]. 
ΓΊΡΒΙ ἜΘ η515, 1871, 1 566. 

1 ροά. Ῥατγῖβ. 2683 ἌἽπατγί. 5. χῖν. πιπη. 335 Χ 230, 225 Πεβρεὲ ἵ. 5 τ. 
νι. ἵν αϑαῖε δά τὴν μοῦσαν (ἰεεῖο μάρωνος, ὀρνηθοῦς:, κοιθηϊο5). 

19ο 



ΨΙΤΑΕ 

0 -- ςοἄ. 10]. Μαγο. Νεπεί. 454. πιοηΓ, Π1ΠΊ. 392 Χ 278, ΠῚ 327, 
5. Χ. φςοπί, ἔ τ Ῥγοςῦΐ (Πγαβίοπιδίπιδα 110. 1: ν]ΐατη Ῥτοςσα] : ἔ, 4- 
Ονεῖ: ἐπαγγδίϊοπεπὶ ργδείεγ Ουρτγῖα ((γεβίοπ. 110. 11). ἴ, 12 Πιδάεμ. 
[ποθ ]5 'π Π|δάε Α.] 

υ2 -- ςοά. 10]. Ματγςο. ψεπεῖ. 455. Ἵπαγί. πηπ|. 247 Χ τόδ, Η. 401, 
5. ΧΠῚ- χὶν, ςοπί, ἔν τ στ. νἱῖ. ἵν : ΠΙδάειη. [πο ]5 ἴπ 1Π|δάς6 [02.} 
8 -- ςοά. 10]. Μάγος. επεί. 514. Ἵπαγί. τη πη. 215 Χ 152, ΗΙ, 448, 

5. χν. οοπί. πη156. ἔ, 352 νἱΐ. ἵν, ν, ΠΠ|4415 Δ, Β. [πο ]5 ἴῃ 1ΠΠ|δάς ὕ07,] 
συ -- ςοά. 16]. Ματςο.  επεῖ. ὅτι. ἢ 1τ-45 ΡΙαἴάγοῆὶ ἀε Ηοπι. 
υ95 -- οοά. 10]. Μαγο. επεῖ. 1ἴχ. 2. οἰιαγί. πη]. 293 Χ 220, Π. 375; 

5. Χν], ἀποῦιιβ ἴοπη]β σοηδίδηβ. Ἂοπί. [1]ΠΙα δηλ οὐἰι5 84 ἤπεπὶ ν]ΐ. 
Ῥγοοῦ. [πο ]5 ἱπ [Π|8άε 09.1 ἔτ τ. ἀπ᾿ πβουπίπβαια ἰοπιΐ 'π βοπεάι]α 
ΠΉΡΓΕΒβιιπ εοἰϊρεδαΐ “4 5οαγτιε5 ἴζαγό5ο αίαυϊημη5 Αἰ δας (σοηιγαϊ5 (ο" 57. 
1, αἱογαγθηϑῖς (αμΟΉΪοΙς δεῖ5 ὦ ἐϊδὴ.: οἴ. ΤΟπιαβι 1 οδΐ., Ρ. 21, Ρὶκί. ΧνΊ]. 
2 εἴ 4; Ὁ] ὁ ἀοπιιπὶ Ῥ. Μ.; 5ς. Ῥείγι ἀεξ. Μοπίαρῃαεπα : εἶ. Η. εδάετη εϑβί 
τη8πι αἰ οοά. Οάγδβεαε δ επ. ἱχ. 29. [ποῦὶβ ἰη ΠΠ|δάς 109,] 

09 -- ςοά. 10]. Μαγο.  επεῖ. ἱχ. 33. οπαγί. εἰ ΠΊΘΠΊΌΓ., ΠῚΠΊ. 280 Χ 
215, Π 315, 5. χν, ςοηί. ἔ, 2 τ. νἱῖ. ἵνον : [Π᾿δάθπ]. δα ἰπϊξϊ. “μέλορὲ 
“πμριϑίΐηξ δον : ἸθΊάετη ἱπιργαββϑιπὶ Δ ραΐο ΜΝοδιίο Οἱγοία»ιο (ομέαγίηξ 
1843. [ποὶ5 ἰπ ΠΠ|δ46 013] 
Ψ! -- σιπάοῦ. Ρἢ1]. 5. οδαγί. πῇπη. 430 Χ 275; Π΄.- 101, 5. χΧν. (οηΐί. 

τ, 2 νι. Ηετγοὐοί., 4 Πίαάεμη, 84 Οιὐϊπίιπι (4]., 130 Οὐ γϑβεδπι. 
ΓΘΒῚΒ ἴῃ ΠΙα46 ΔΊ], οἰ πὶ ἹΕῚ 

ΝΣ -- Νίπαοῦ. Ρἢ1]. 39. εοἢαγί., ΠῚ δη5, 5. χν. οοπί. ἔ, 1-2 Τ. νι. 
Θ164ε, 3 ν. προθεωρία τῆς ὅλης ποιήσεως; 5 περὶ διαιρέσεως ποιητῶν; 5. 
ἑπτὰ πόλεις, 6 ν. ΠΠΠΙΔά Ἐπὶ. [ΠΟΡῚ5 ἴῃ ΠΠ|δάς Ν12, οἰ 6.] 

ν᾽ -- νἱπάοῦ. Ρἢ]]. 117. ὈοπΊΡ., ἢ, 251, 5. χὶ]. σοηΐ. ἔ, τ ν!ΐ, ἵν, ν, 
ἔ. 2 ΠΠἸαάεπι. [ποῦϊ]5 ἴῃ Π|δάς 1, οΙἸπὶ Η.] 

ψε -- ςοά. ὈΠ0].ΝΊςς. ΕἸπδππεὶ. οπιαε 6. πε π Ὑ.,) 5. 1Χ. Π1ΠΊ. 227 Χ152, 
Π, τ6η. οοπί. ἔ, 3 ἀπεοάοΐιμῃ Οϑαπηὶ αποά 5εαυιηξιγ ΒΟ ΠΟ] 18 ΤΠ] ΠΟΓΆ 
ἷἰπ 1Π|4415 Α-Ζ: εἴ, Οβαπη ““πεεαοίμη ογηαημηη, (ἰ5586, 1851. 
511, 526. 4. Κ. δανγ. “4ζ. ἀ. 177155., τι888, 274 5644., ΡἰςςΟ]ΟΙΊΙΗΙ, 
Πογηηόβ, ΧΧν. 

ταδί. --  γδεβίανίθ ηϑὶθ 29. ΠΊΘΙΠΌΥ. ΠῚΠῚ. 350 Χ255, Π. 177) 5. Χν. 
σοπΐ. ἔ, 3. Βαίγβοῃ., 6 νἱΐ. ἵν, 6 ν. 1Π|᾿4., 51. τ. Οάγνϑββϑεαῖη. Ἴοπίαϊξ 
Κιμριηδηῃ 11 τιϑιπὶ ΔΝ εϑί. 

ΙΟῚ 



ΨΙΤΑ ΗἨΕΚΟΌΟΤΈΕΈΑ 

ΨΥ, 

Ταϊδηϊβ 71 ργαῤεος εἄ. Οἷΐο ο. 31 περὶ γὰρ τῆς ποιή- 

σεως τοῦ Ὁμήρου, γένους τε αὐτοῦ καὶ χρόνου καθ᾽ ὃν 
ἤκμασεν, προηρεύνησαν οἱ πρεσβύτατοι, Θεαγένης τε ὃ 
«ς - “Ὃν ᾿Ν ’ ’ὔ ΄ ς 

Ρηγῖνος κατὰ Καμβύσην γεγονώς, Στησίμβροτός τε ὃ 

Θάσιος καὶ ᾿Αντίμαχος ὁ Κολοφώνιος, Ἡρόδοτός τε 
ὁ ᾿Αλικαρνασσεὺς καὶ Διονύσιος ὁ Ὀλύγθιος. 

Ἐπϑῖ. ἴῃ ΠΙΔά. 4. 27 καὶ ὅτι ἔπνεε τὰ ἔπη Ὅμηρος" καὶ 

οὕτως εἶχε τῆς περιέργου καὶ ἐμμελοῦς μούσης ὡς οὐδὲ τοῦ 
3 ς ’ “ [ Ν ΝΟ ’, ε -“ 

ἐν ἁπλότητι πεζολογεῖν ἕτεροι, καθὰ καὶ Ἡρόδοτος ἱστορεῖ 

ἐν οἷς ἔγραψεν εἰς τὸν “Ὅμηρον. ΄ᾶ6 ΠΕΟΙΒΕΠῚ βρεοίθηΐ 
ΠΟΘ Ύ 1. 

ΘυϊάαβΒ ἰΏ Ὅμηρος ΒεΙπῃ. ἰϊ. ττοϑ Ὁ δ᾽ι Ὅμηρος. 
5) “-“ 3 , « ,, Νέος Ἁ δ 
ἄγνωστος τοῖς ἀνθρώποις. Ἡρόδοτος δὲ ὁ ἱστορικὸς ἔγραψε 

βίον Ὁμήρου, μᾶλλον τοῦδε ἁρμοδιώτερον. (. εἰ 44 
γν. 30, 1109, 135, 170, 345. 

Οδαάϊοοα τ Δ5, Βτη3, Βπιέ, ΕἸ, 11, Μ2, Με; Μα32, ΟΣ, ῬΆ, 9. Ῥι0 ῬῚ 
ΒΗ 2: ἈΠ ΕΙΟΤΤΕΣ ΠΕ Ξ Θομννειβδειξεσὶ 416 Π| Αἰεη1ε ὙΝ ἐξέεγ. 
ΙΏΔηΠπ ἰάεπὶ ναϊεΐ βίαια [ο]α Ῥσῖογα εα. ΡῬΓΙΠΟΙΡΙΘ : ν. Η. Οἰποπί, 
(αΐίαίορτο ο[65 22255. ο,ΎΕ05 αἷδ5 ὀιδίϊοίμόφιιο5 αὁ5  αγ5-.Βα5, 1887, Ρ. ΤΙ. 

4 

α΄. Ἡρόδοτος ὁ ̓ Αλικαρνασσεὺς περὶ Ομήρου γενέσιος καὶ 

ἡλικίης καὶ βιοτῆς τάδε ἱστόρηκε, ζητήσας ἐπεξελθεῖν εἰς 

ΤΊ εἶμ5 : ἡροδότου ἁλικαρνασσέως περὶ τῆς τοῦ ὁμήρου γενέσιος καὶ 
ἡλικίας. καὶ βιοτῆς ΒτηΞ ΕΠ -σεως)}: ἡροδότου ἁλικαρνασῆος ἐξήγησις περὶ 
τῆς τοῦ ὁμήρου γενέσιος καὶ βιοτῆς Βη2 ΜΣ ΡῸ ΡΗ (οπι. ἐξήγησις) ῬαΑ].1 : 
ἡροδότου εἰς τὸν βίον τοῦ ὁμήρου" ἡροδότου βίος ὁμήρου Υ: ἡροδότου 
περὶ ὁμήρου γενέσεως ΑἹ ΕἸ Β9 ; βίος ὁμήρου ἐξ ἡροδότου συγγραφείς Μαΐ 
" ὁμήρου τοῦ ποιητοῦ καθ᾽ ἡρόδοτον Με, οπλ. 1.1 Ρ9 

ὁ ΒτηΣ ΝΣ ΟΣ ΕΠ - Ὁπῃ. οες. γενέσεως Βτηέ 8 ΜΝ. (-ιος 55.) 
2 ε δ μὲν Με 
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τὸ ἀτρεκέστατον. ἐπεὶ γὰρ ἣ πάλαι Αἰολιῶτις Κύμη ἐκτί- 

ζτο συνῆλθον ἐν ταὐτῷ παντοδαπὰ ἔθνεα Ἑλληνικά, καὶ 

δὴ καὶ ἐκ Μαγνησίης ἄλλοι τέ τινες καὶ Μελάνωπος ὃ 
᾿Ιθαγένεος τοῦ Κρήθωνος, οὐ πολύφορτος ἀλλὰ βραχέα τοῦ 

, δ “ Ν ε ’ Ν 93 “ ᾽ 

βίου ἔχων. οὗτος δὲ ὁ Μελάνωπος ἐγημεν ἐν τῇ Κύμῃ 
Ν ’ 3 Ἄ δ 5) “ ’ »] ’ (ρΣ 

τὴν θυγατέρα ᾿Ομύρητος, καὶ αὐτῷ γίνεται ἐκ κοίτης θῆλυ 

τέκνον, ᾧ οὔνομα τίθεται Κρηθηΐδα. καὶ αὐτὸς μὲν ὁ Μελά- 
τς ἊΝ 3 “'͵,59" ’ὔ Ἀ ’ὕ Ν Ν 

νωπος καὶ ἢ γυνὴ αὐτοῦ ἐτελεύτησαν τὸν βίον" τὴν δὲ θυγα- 
,ὔ 3 , 3 ἌΡ Θ5 “ “ Ι “9 ’ 

τέρα ἐπιτρέπει ἀνδρὶ ᾧ ἐχρῆτο μάλιστα, Κλεάνακτι τῷ Αργείῳ. 

β΄. Χρόνου δὲ προϊόντος συνέβη τὴν παῖδα μιγεῖσαν 
3 Ν ’ὔ 5. ἊΝ “ Ν ὡΝω [Ων ““ 9 ’ 

ἀνδρὶ λαθραίως ἐν γαστρὶ σχεῖν. τὰ μὲν οὖν πρῶτα ἐλαν- 
5) ν" Ν δ ε Μ “- “- θανεν. ἐπεὶ δὲ ἤσθετο ὁ Κλεάναξ, ἤχθετο τῇ συμφορῇ, 

ΑΝ ’ Ν τὰ ἃ ,ὔ Ὁ) 3... ΥἭ᾿ 

καὶ καλεσάμενος τὴν Κρηθηϊδα χωρὶς πάντων ἐν αἰτίῃ 

μεγάλῃ εἶχεν, ἐπιλεγόμενος τὴν αἰσχύνην τὴν πρὸς τοὺς 
Ἷ ᾽ὔ ων ᾿ ΟΣ ΣΝ , »» ε 

πολιήτας προβουλεύεται οὖν περὶ αὑτῆς τάδε" ἔτυχον οἱ 

Κυμαῖοι κτίζοντες τότε τοῦ ᾿Ερμείου κόλπου τὸν μυχόν" κτιζο- 
, Ν Ν ’, ’’ 5 Ἁ » ’ὔ 

μένοισι δὲ τὴν πόλιν Σμύρναν ἔθετο τὸ ὄνομα Θησεύς, 

μνημεῖον ἐθέλων καταστῆσαι τῆς ἑωυτοῦ γυναικὸς ὁμώνυμον" 
3 Ν. 2). ΤΩ » ᾽ὔ ε ὩΝ Ν κν “ Ν 

ἢν γὰρ αὐτῇ τοὔνομα Σμύρνη. ὃ δὲ Θησεὺς ἣν τῶν τὴν 

Κύμην κτισάντων ἐν τοῖς πρώτοις Θεσσαλῶν, ἀπὸ Εὐμήλου 
χὰ .Ὁ) 7 Υ ἊΜ “- » 9 ἴω ε 7 

τοῦ Αδμήτου, κάρτα εὖ ἔχων τοῦ βίου. ἐνθαῦτα ὑπεκτίθε- 

38 κύμη ἣ πάλαι αἰολιῶτις Α΄ (οἴη. κύμη) ΕἸ ΡΒ : κύμη ἣ πάλαι ὑπὸ 
αἰολέων Βτηξ: κύμη ἡ πάλαι ὑπὸ αἰολέων (55. αἰωλιῶτι5) Μαΐ : αἰολιῶτις 
ὑπὸ αἰολεών (55. ιωτῶν) Με 4 ταυτῷ ΑΖ Βηι2 ΜΞΟΞΡΙ; αὐτῇ 
(55. ὦ) Με: αὐτῆ εεί. 5 μαγνησίας ςοἀά. ρῥτγεείεγ 5 6 κρίθωνος 
ςοαἽ4. ργαβίεν 9 τοῦ βίου οτα. ΒπιΈ ΜΙ Με (55. Με) ἡ δὲ 
(55. δ) ΡῬέ Θ' τὴν πὴ Βητ ΒΞΡΙ 1: ἰἰὰ Ρ8 : ὁμηρύτου Με]: 
ὁμήρυτον (5358. υ; ἡ, ουὐὐ Μεῖ: ὁμήρυτος Βηπι' 8 ΡῚ 9 ὄνομα 
Βπι ΡϑΥ! κρηθηίς Βυι’ Με ΚΒ ῬῊῚ ς κριθ- σεξ. ἃ νοςε κριθαὶ ἀπιοῖέ 
Κριθηὶς ΤΖείΖ. εχ. 1]. 12. 25 10 ἐτελεύτησε Ν' τὴν θυγατέρα δὲ 
Βηι Με! Με Ρ8 12 μιγεῖσαν ἀνδρὶ οἵη. Βπι’ ΜεαΪ Με2, Δα14. ΠΊΔΓΡ. 

15. κριθηίδα ΜΙ αἱ ῬῚ ὧν αἰτίην μεγάλην εἶχεν Με: 17 πολιήτας 
Βηι’ 9 ΡΙ1 Ο2 85,, πολίτας εεῖ. οὖν (55. δὲ) Βπι2 Βηιξ Μεῖ 18 τότε 
οἵη. σοάά. ργδείεσ ΡΒ κόλπον ΜΖ κτιζομέ Βιηΐῖ: κτιζομένην Μαὶ Με. 
ΘΊΓΑΡΟ 554 (Σμύρναν) τὴν ὑπὸ τῶν πλείστων λεγομένην αὐτοῦ πατρίδα, 
εἴ, εἰ 645 20 ἐπώνυμον ςοὐἀά. ρῥταείετγ ΒπιΈ Ε9 ΡῚ! 81 σμύρνα 
ΒηΡθν! 22 ἀμήλου ἘΠ Ἐ9 23 εὐδμήτουιτιν. ΡΕῚΣΞ κάρτα... 
βίου οτὰι. Βηι’ Με! Με: εὖ οτῃ. Ἐϑ8 τὸν βίον 2 ἐνταῦθα ΑἹ 
Βηι Μ2 ΟΣ Ρ5 Β9 Χ! 
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ΨΙΤΑ ἨΕΚΟΌΟΤΕΑ 

ται ὁ Κλεάναξ τὴν ἹΚρηθηΐδα πρὸς ᾿Ισμηνίην τὸν Βοιώτιον 
τῶν ἀποίκων λελογχότα, ὃς ἐτύγχανεν αὐτῷ ἐὼν ἑταῖρος 
τὰ μάλιστα. 

γ΄. Χρόνου δὲ προϊόντος ἐξελθοῦσα ἡ Κρηθηὶς μετ᾽ ἄλλων 
γυναικῶν πρὸς ἑορτήν τινα ἐπὶ τὸν ποταμὸν τὸν καλούμενον 

Μέλητα, ἤδη ἐπίτοκος οὖσα, τίκτει τὸν Ὅμηρον, οὐ τυφλὸν 

ἀλλὰ δεδορκότα' καὶ τίθεται ὄνομα τῷ παιδίῳ Μελησιγένεα, 

ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ τὴν ἐπωνυμίαν λαβοῦσα. τέως μὲν οὖν 
ε » 3 - “2 , ΟΣ “ “ , 
ἡ Κρηθηΐς ἣν παρὰ τῷ ᾿Ισμηνίῃ" προϊόντος δὲ τοῦ χρόνου 
95 ζ δ ἌΘΩ. ΘΟ ’, “ ε ’ 59 δὴ 

ἐξῆλθε, καὶ ἀπὸ ἐργασίης χειρῶν ὡρμημένη ἔτρεφε τὸ παι- 

δίον καὶ ἑωυτήν, ἄλλοτε παρ᾽ ἄλλων ἔργα λαμβάνουσα" καὶ 
3 το Ἁ ἴων » 3. Ὁ 93 Ἄ 

ἐπαίδευσε τὸν παῖδα ἀφ ὧν ἠδύνατο. 
’ 33 , ΟΣ .2 “ ΕΥ̓͂ ὔ { 

ὃ. Ἣν δέ τις ἐν Σμύρνῃ τοῦτον τὸν χρόνον Φὴήμιος 
» “ Ι Ν Ν ΝΜ ἊΝ , 

τοὔνομα, παῖδας γράμματα καὶ τὴν ἄλλην μουσικὴν διδά- 

σκων πᾶσαν. οὗτος μισθοῦται τὴν Κρηθηΐδα, ὧν μονότροπος, 

ἐριουργῆσαι αὐτῷ ἔριά τινα ἃ παρὰ τῶν παίδων εἰς μισθὸν 

ἐλάμβανεν. ἢ δὲ παρ᾽ αὐτῷ εἰργάζετο, πολλῷ κοσμίῳ καὶ μβανεν. ἣ ρ᾽ αὐτῷ εἰργάζετο, ἢ κοσμίς 
΄ ’ “ 9 , σωφροσύνῃ πολλῇ χρωμένη, καὶ τῷ Φημίῳ κάρτα ἠρέσκετο. 

τέλος δὲ προσηνέγκατο αὐτῇ λόγους πείθων ἑωυτῷ συνοι- 
κεῖν, ἄλλα τε πολλὰ λέγων οἷς μιν ᾧετο προσάξεσθαι, καὶ 
Υ͂ ΑἉ “-“ ’ὔ εΝ Χά δ Ὡ“ Ν Ν 

ἐτι περὶ τοῦ παιδός, υἱὸν ποιούμενος" καὶ ὅτι τραφεὶς καὶ 
Ν 4.9 3 “᾿ ΝΜ ’ Υ̓ ΓΝ Ν Ν 

παιδευθεὶς ὑπ’ αὐτοῦ ἄξιος λόγου ἔσται: ἑώρα γὰρ τὸν 

24 κριθηίδα ΑΞ Βπι2 ΡΙ0 ἰομηνίην Α' Βιη: ΕἸ ΡῈ ΡΙΣ ; ἰσμήνην Με: 
τὸν βοιώτιον] βιότοιο ΒπιῈ Με: Ρ5 ΒΡ ῬΙ ; βοιώτοιο Μεαὶ 25 ἔτυχεν 
Ργβείεγ ΒΕ Ρ12 ρραά. 26 ταμάλιστα Ο3 27 δὲ οπι. ΕἸ 
κριθηὶς Βτη2 29 34. 550]. 1 «ποῖ. (4]]1. 6 εα. Κδρε τϑοῦ 
Ἡρόδοτος μέντοι τὸν Ὁμήρου γράφων βίον οὐκ ἀπὸ γενέσεως τυφλὸν αὐτὸν 
ἱστορεῖ ἀλλὰ πολλὴν πλανώμενον γῆν ἱστορίας χάριν γενέσθαι κατὰ τὴν 
᾿Αττικὴν κἀκεῖ νοσήσαντα χαλεπῶς ὑπὸ τῆς νόσου τὴν ὄψιν ἀποβαλεῖν 

29 ἔουσα Νία' 30 παιδίω Βπιέ Κϑ ΡΙ0 ; παιδὶ ςεί. μελισσογενῆα 
Μεαΐ : μελλισηγενέα Δ3: μελισιγενέα Ῥϑ: μελησιγενέα Βπι ΡΙ0 τῷ παιδίω 
οὔνομα μελιτογενῆα Νία"' 32 κριθηὶς ῬῚ0 ἣν ἢ κρηθηὶς ΑΞ 
Βηλ21, Μ5302 ἰσμηνίῃ Ῥϑ: ἰομηνίῃ Βυι ΕἸ ΡΒ ῬΗ ; ἰμηνία Α2: 
ἰσμήνῃ Μία, 33 ἐργασίας Μαὶ ἐτρέφετο ΡΤ 35 ἐπαίδευε 
ΒΕ ΡΡΗν: ἠδύνατο ΒηιΈ Β9;: ἐδύνατο ςεί. 38 κριθηίδα 
Α52Βπη2 ΟΣ ΡῸ 39 ἱερϊουργῆσαι Ν᾽ αὐτὴν ΡῚ εἴρια ΒυιΈ Ρ8 Ἐ9 
ν! μισθὸν Βπι’ ΒΡ ΡῈ ; μισθοὺς ςεΐ. 4τ πολλῇ οπι. Με! Με2 
45 ὑπ’ Βηγ ΡΡΡΙ ; παρ᾽ ςεί. ὥρα Μαὶ 

194 



ΜΙΆ ΗΕ ΟΌΘΊΒΙΑ 

“" Ψ»᾿ Ἁ Ν ᾿ 3 “ " 3 ῬΣ ’ 

παῖδα ὄντα συνετὸν καὶ κάρτα εὐφυέα' ἔστ᾽ ἀνέπεισεν 

αὐτὴν ποιεῖν ταῦτα. 
ὕ, ε - 2 » 7, 

ε΄. Ὁ παῖς δὲ ἣν τε φύσιν ἔχων ἀγαθήν, ἐπιμελίης τε 

καὶ παιδεύσιος προσγενομένης αὐτίκα πολλὸν τῶν πάντων 
“ ’ Ν “- 

ὑπερεῖχε. χρόνου δὲ ἐπιγενομένου ἀνδρούμενος οὐδὲν τοῦ 

Φημίου ὑποδεέστερος ἦν ἐν τῇ διδασκαλίᾳ. καὶ οὕτως ὁ μὲν 

Φήμιος ἐτελεύτησε τὸν βίον, καταλιπὼν πάντα τῷ παιδί, 

οὐ πολλῷ δὲ ὕστερον καὶ ἣ Κρηθηὶς ἐτελεύτησεν. ὁ δὲ 

Μελησιγένης ἐπὶ τῇ διδασκαλίᾳ καθειστήκει: καθ᾽ ἑωυτὸν 

δὲ γενόμενος μᾶλλον ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων ἑωρᾶτο. καὶ αὐτοῦ 
Ψ “ 

θωυμασταὶ καθειστήκεισαν οἵ τε ἐγχώριοι καὶ τῶν ξένων 
Ν 3 ΄π 

οἱ ἐσαπικνεόμενοι. ἐμπόριον γὰρ ἦν ἡ Σμύρνη, καὶ σῖτος 
Ἅ ἵ Ν 9 ’, 3 “ 3 ᾽, ἐς ’ 

ἐξήγετο πολὺς αὐτόθεν ἐκ τῆς ἐπικειμένης χώρας δαψιλέως 

κάρτα ἐσαγόμενος ἐς αὐτήν. οἱ οὖν ξένοι, ὁκότε παύσοιντο 
ἴω ΝΜ 9 ’ Ν “Ἂ , » ’ὔ 

τῶν ἔργων, ἀπεσχόλαζον παρὰ τῷ Μελησιγένει ἐγκαθίζοντες. 
5 ΝΥ 13 3 “ , Ν 7 ὔ ΠΕΙ͂Ν “ 

ς. Ἢν δὲ ἐν αὐτοῖς τότε καὶ Μέντης ναύκληρος ἀπὸ τῶν 

περὶ Λευκάδα τόπων καταπεπλευκὼς ἐπὶ σῖτον, ἔχων ναῦν, 
’ ΡῈ Ἂς ε 5) 5. ’ “ ’ Ν .᾿ 

πεπαιδευμένος τε ἀνὴρ ὡς ἐν ἐκείνῳ τῷ χρόνῳ καὶ πολυϊστωρ 
“ 3 ἂν ’ 3. “ “- , 
ὃς μιν ἔπεισε τὸν Μελησιγένη μεθ ἑωυτοῦ πλεῖν καταλύσαντα 

Ν, 7) , ’ Νὴ Ν , ᾿ 
τὴν διδασκαλίαν, μισθόν τε λαμβάνοντα καὶ τὰ δέοντα πάντα, 

ΝΕ ΟΣ ’ Ν ᾽ὔ ’ Υ̓ » ϑασ νυ σα ΟΝ , 
καὶ ὅτι χώρας καὶ πόλιας θεήσασθαι ἄξιον εἴη αὐτῷ ἕως νέος 

ἐστί. καί μιν οἴομαι μάλιστα τούτοισι προαχθῆναι" ἴσως 
ἊΣ Χ “- Ἧ Ν ΄, 2 ’ὔ 9 ’ὔ ’ 

γὰρ καὶ τῇ ποιήσει ἤδη τότε ἐπενόει ἐπιθήσεσθαι. καταλύσας 

46 ἐόντα Μα' ἂν ἔπεισεν Α' Με ΚΡ ΡΡΡΙΗ͂ ΣΙ 47 αὐτὴν] μιν 
Με: 49 προσγενομένης Ῥ5: προσγιν- (ςεί. 5: εὐφημίου ἘΪ ἐν τῆ 
διδασκαλία ὑποδεέστερος Α' ΕΝ: ἐν τῇ διδ. οπι. Μα' Με μὲν Ρ9: 
οηι. ςεί. “55 ἡ ΒΖ Βια7) ΟΣ ΡΒ ΡΙῸ: οπῃ. ςεῖ- κριθηὶς ΑΞ Βπιξ 
ΟΣ ἰδὲς 54 μελιτογενὴς Μα' : -ησσογ- Νί α3 55 ὡρῶτο α' αὐτῶ 
Με! Ρ8 56 ξένων εἰς ἑωυτὸν Μα' Με: 57 ἐσαπικνεύμενοι 
ΡϑθΨψ:! σμύρνα, οτι. ἡ ΡΝ! 58 αὐτόθεν Βπιέ Εϑ ΡῚ ; αὐτόθι εἰ. ἐκ 
τῆ") αὐτῆς ΜὋ περικειμένης Ε. ΡὈΓ ὅο μελησιγενεῖ ςοαά. 
(-ησογ- Μ62) 62 τὴν λευκάδα Μία! - 64 μιν οτη. Νεα' Με: 
μελησιγενῆ Βπι ΕἸ ΟΞ ΡΙΟ; -ἔα Με Με Ρὅ: μελισσ- Με’ κατα- 
λύσαντες Εἰ ΡΙΟΨΝῚ ὅξ λαμβάνοντες ΕἸ Ν! 66 ὅτι] ἔτι Ε": 
ἔτι τε Α΄: ἔτι τὸ Βπι)έ Να' Με Ρ" ῬϑῬΗ ν ; ὅτι τε Βπι2 χωρας 
(55. ει} Ρϑ αὐτοῦ ΕΝ! 617 προσαχθῆναι Ῥϑ Ῥϑ : προαχθῆναι... 
68 τότ᾽ οι. ΝΜ: Με: ἤδη Ῥ9 : οπι. οσεί.. ἐπιθήσασθαι Ῥ8 
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δ “ " 

ὃὲ τὴν διδασκαλίαν ἐναυτίλλετο μετὰ τοῦ Μέντεω. καὶ ὅπου 

ἑκάστοτε ἀφίκοιτο πάντα τὰ ἐπιχώρια διεωρᾶτο, καὶ ἵστο- 
ἈΝ ὅϑ. 

ρέων ἐπυνθάνετο. εἰκὸς δέ μιν ἣν καὶ μνημόσυνα πάντων 
γράφεσθαι. 

7 Ν “- 

ζ. ᾿Ανακομιζόμενοι δὲ ἐκ Τυρσηνίης καὶ τῆς ᾿ἸΙβηρίης 
3 ’ 3 3 ἰ Ν. “- , “4 

ἀπικνέονται εἰς Ιθακην. καὶ τῷ Μελησιγένει συνέβη 
7 ἊΝ 3 Ν ’ “ Μ᾿ Ν 3. τὸν νοσήσαντι τοὺς ὀφθαλμοὺς κάρτα δεινῶς ἔχειν, καὶ αὐτὸν 

θεραπείης εἵνεκα πλεῖν μέλλων εἰς τὴν Λευκάδα, καταλιπεῖν 

ὁ Μέντης παρὰ ἀνδρὶ φίλῳ ἑωυτοῦ ἐς τὰ μάλιστα Μέντορι 
“ 95 ’, 3 ἮΝ Ν. Ν 3 ’ὔ Υ͂ 

τῷ ΑΑλκίμου ᾿Ιθακησίῳ, πολλὰ δεηθεὶς ἐπιμελίην ἔχειν" 
Ν ’ ͵ ἐπαναπλώσας δὲ ἀναλήψεσθαι αὐτόν. ὁ δὲ Μέντωρ ἐνοσή- 

λευσεν αὐτὸν ἐκτενέως" καὶ γὰρ τοῦ βίου ἀρκεόντως εἶχε, 

καὶ ἤκουεν εὖ ἐς δικαιοσύνην τε καὶ φιλοξενίην μακρῷ ἤ η ἣν μακρᾷ 
’ “ 9 9 ’ 5 “ 9 “, ’ὔ “ 

μάλιστα τῶν ἐν ᾿Ιθάκῃ ἀνδρῶν. ἐνθαῦτα συνέβη τῷ 
3 “ 

Μελησιγένει περὶ ᾿Οδυσσέως ἐξιστορῆσαι καὶ πυθέσθαι. 
ε Ν ΝΠ 5 , " ’ 25 ε Ξ 

οἱ μὲν δὴ ᾿Ιθακήσιοι λέγουσι τότε μιν παρ ἑωυτοῖς τυφ- 

λωθῆναι" ὡς δὲ ἐγώ φημι τότε μὲν ὑγιῆ γενέσθαι, ὕστερον 
δὲ ἐν Κολοφῶνι τυφλωθῆναι. συνομολογοῦσι δέ μοι καὶ 

Κολοφώνιοι τούτοις. 
, “ 

η΄. Ὃ δὲ Μέντης ἀναπλέων ἐκ τῆς Λευκάδος προσέσχεν 
,ὔ 

εἰς τὴν ᾿Ιθάκην καὶ ἀνέλαβε τὸν Μελησιγένεα" χρόνον τε 
9 ὧν Ν. 7] ᾿) “ - 7 ᾿ν Ὁ.) “μἍ" 

ἐπὶ συχνὸν συμπεριέπλει αὐτῷ. ἀπικομένῳ δὲ ἐς Κολοφῶνα 
“2 

συνέβη πάλιν νοσήσαντα τοὺς ὀφθαλμοὺς μὴ δύνασθαι δια- 

φυγεῖν τὴν νόσον, ἀλλὰ τυφλωθῆναι ἐνθαῦτα. ἐκ δὲ τῆς 

69 τοῦ οὐ. Ν᾽ 70 ἀφίκετο (55. οἱ) ΜΖ 71: ἦν οπι. Δ414.55.03 73 τῆς 
τυρσ. Με! Με Ρὅ : τυρσηνίας Αἱ Βπι2 Ο3 14 εἰς τὴν ἰθάκην ῬΘβἙΞ μελη- 
σιγενεῖ Βπι ΕἸ ΟΣ ἈΈΡΙ; -ησσ- Μαῖ: -ισ- Με 75 καὶ ΟΠ]. 
Μαὶ' (α44. 55.) Μαῖ η6 ἕνεκα ΑἸ Βηη271Μῆ: ἕνεκεν Βιηΐ: τε 
εἵνεκα ΝΙ αἱ λευκάδα] ἑλλάδα Ῥϑ 77 ὁ μέντης καταλιπεῖν Μαὶ 
μὲν τῆς Βτη3 ἑαυτοῦ Ῥϑ η8 ἐπιμελείην ςοαά. 79 ἀπο- 
λήψεσθαι Βπι Με; Ρὅ Ρ9 ἐνοσήλευεν ΒηηΣ ΒηγῈ Μ21.} 8 Ρᾳ].1 
8ο ἐκτενεῶς Βπγέ Ρ5 ἀρκέοντος Μαἱ Με: Ρ8 81 φιλοξενίαν 
Ἐπ᾿ 82 ἐν (55. ὃ Ρ5 83 μελησιγενεῖ ςοαά. (σσ ΝΑ) τὰ περὶ 
Με: 8 Β9 ἱστορῆσαι (55. ἐξ) ΒπηχῈ Με : ἱστορῆσαι ῬῚΣ 84 ἑωυτοῦ 
ΕἸ ΡΈΡΘΡΙ σι; ἑωυτῶ ΔΞ 86 τυφλωθέντα Βπι’ Με! Με ΡΒ ΡΠ 
(-ῆναι 55. Βηγ.5Σ Με! Με) 88 ἀναπλώων Ναὶ προσέσχεν εἰς 
τὴν ἰθάκην Ν᾽ : πρόσεχεν Βτη2 ΕἸ ΜΞ ΟΣ 80 μελησιγένεα ΑΞ: -έα ςεΐ. 
(-ἰσσογ- Με) 

τοῦ 



ΨΕΡΑ ΉΗΒΡΙΘΌΘΕΕΑ 

Κολοφῶνος τυφλὸς ἐὼν ἀπικνέεται εἰς τὴν Σμύρναν καὶ 
οὕτως ἐπεχείρει τῇ ποιήσει. 

’ὔ “. “- “ 

θ΄. Χρόνου δὲ προϊόντος ἐν τῇ Σμύρνῃ ἄπορος ἐὼν τοῦ 95 
’, 7ὔ “. Ν » ΄ ’ ἊΝ Ν 

βίου διενοήθη ἀπικέσθαι ἐς Κύμην. πορευόμενος δὲ διὰ 
“ι ’, 2 ,, 2 ,ὔ “ 3 , 

τοῦ “Ερμου πεδίου, ἀπικνέεται ἐς Νέον τεῖχος, ἀποικίην 
’ὔ ϑ ΤᾺ Ν “ Ν ’ὔ “ 74 

Κυμαίων. ῳκίσθη δὲ τοῦτο τὸ χωρίον ὕστερον Κύμης 
“ , “-“ 

ἔτεσιν ὀκτώ. ἐνθαῦτα λέγεται αὐτὸν ἐπιστάντα ἐπὶ σκυτεῖόν 
τι εἰπεῖν πρῶτα τὰ ἔπεα τάδε" τοο 

αἰδεῖσθε ξενίων κεχρημένον ἠδὲ δόμοιο, 
ἃ [4 3 ἋΣ ’ὔ’ὕ 3 7 ᾽ὔ 

οἱ πόλιν αἰπεινὴν Κύμην ἐριώπιδα κούρην 
’ὔ ’ ’ ᾽ὔ ε ’ 

ναίετε, Σαρδήνης πόδα νείατον ὑψικόμοιο" 
3 ’ ,ὔ “ ’ὔ -" ἀμβρόσιον πίνοντες ὕδωρ θείου ποταμοῖο 

σ ’ὔ ἃ 3 ’ ’ ’ 
Ερμου δινήεντος, ὃν ἀθάνατος τέκετο Ζεύς. ΤΟ 

[- Ἂς ’ » 9 Ἀ {ς ᾽ὔ “- [τ ἢ δὲ Σαρδηνὴη ὄρος ἐστὶν ὑπερκείμενον τοῦ τε “Ἑϊρμου ποτα- 
“ “- “ “- ’ 

μοῦ καὶ τοῦ Νέου τείχους. τῷ δὲ σκυτεῖ ὄνομα ἦν Τυχίος" 
3) Ψ Ἂς “ 3 [2 μὴ ϑος δὲ ὔ Ν “7 

ἀκούσαντι δὲ τῶν ἐπέων ἔδοξεν αὐτῷ δέξασθαι τὸν ἄνθρω- 
Ἕ μ Ν δι τ ’ὔ ΔΟΥ͂ΡΙΣ 4 9 7 

πον. ἥἤήλεησε γὰρ αἰτέοντα τυφλὸν, καὶ ἐκέλευσεν εἰσιέ- 
ὔ ’ “ 

ναι τ᾽ αὐτὸν εἰς τὸ ἐργαστήριον καὶ μετέξειν ἔφη τῶν ττο 
’ ς Ν 3. δ'δν Ἢ Ν 3 “- ’ παρεόντων, ὃ δὲ ἐσῆλθε. κατήμενος δὲ ἐν τῷ σκυτείῳ 

παρεόντων καὶ ἄλλων τήν τε ποίησιν αὐτοῖς ἐπεδείκνυτο, 
’ὔ 

᾿Αμφιάρεώ τε τὴν ἐξελασίαν τὴν ἐς Θήβας, καὶ τοὺς ὕμνους 
“ Ἃ Ἁ “ ; 

τοὺς ἐς θεοὺς πεποιημένους αὐτῷ καὶ περὶ τῶν λεγομένων 

ὑπὸ τῶν παρεόντων ἐς τὸ μέσον γνώμας ἀποφαινόμενος τι 

θωύματος ἄξιος ἐφαίνετο εἶναι τοῖς ἀκούουσι. 

93 σμύρνην Βπη2 95 τὸν βίον Μ5 97 ἕρμοῦ Βτη Με ῬῸ6 νέος 
τεῖχος Με'Ξ 99 ἐπὶ] ἐς Ρ8 ΙΟΙ-ἸΟΚ ἰγααιπίιγ ἴθ ηατδ πὶ ΠΥ ΤΏΠΙ15 
ἰπ Ο ΕΠΤ πυπηπογι σΟαΙοΙΡιι5, οἷ, ἔν 92. ΤΟΙ αἰδεῖσθαι Με2 Ῥϑ: 
ν. οἵ. Βηχ 102 πόλου Βηιν ΕἸ1,] Μ4' Με’ ΡΕ5 Ῥ9 ῬΙ! (πόλιν Με; Μ42 
(ΟΥΓ.) Κύμης Ῥαὺνν ἐριπιδα ῬΘ νύμφης ἐρατώπιδος ἥρης ὨγντηΠη. 

103 σαρδόνης ΜΖ ναίετ᾽ ἐς ἅδην ἧς πόδα Πγτηποτιιπ οσοα. ΣΞΣαιδηνή" 
ὄρος Κύμης ϑίερῃ. ΒγΖ. 104 θείου] ξανθοῦ Ὠγτηη. ΙΟ5 ἕρμοῦ 
Μαεα' Με: ἕρμον Μ3 ἕβρου καλὰ ῥέοντος ὮγτηΠ. 1Ο7 νέου ΟΠ]. 
Με! τορ αἰτέοντα Βτηη2 Βπι1 1,1 ΟΣ ΡΈ ΘΙ Ῥᾳ].1:; καὶ τέοντα Μ2: ἀλ- 
γέονταςει. καὶ... ἐργαστήριον ὨΑὈ. ΒτηΣ1, Μ ΟΞ Ρέ Ρ9 ΡῈ Ῥᾳ].1: οπι. 
ςεί. μεθέξειν Α2 ΒηΣ ΒηλΈ ΕΤΤ 1 Μα' ΟΣΡΈΡΙΟΡΗ ΡΙΖΣΨΕῈ ττὶι καθήμενος 
ἘΠῚ 1) πὶ: 1 ΝΠ ΟΣ ΡῚ ΡΟ ΡῸ ῬΙΊΣΙ 112 ἐπεδείκνυτο) ἐπῇδε 
Μαε' τ18 τοὺς ὕμνους ἐπεκρότει ΡΞ 115 παρεόντων καὶ ἄλλων Ρ" 
6 20 116 θαύματος Δ“ Βπιξ 1} Μ2 ΟΣ 
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ΨΙΤΑ ἨἩΒΚΟΡΌΟΤΕΑ 

Τέως μὲν οὖν κατεῖχεν ὁ Μελησιγένης περὶ τὸ Νέον 
-“ “ , “- τεῖχος, ἀπὸ τῆς ποιήσιός γε τοῦ βίου τὴν μηχανὴν ἔχων. 

ἐδείκνυον δὲ οἱ Νεοτειχεῖς μέχρις ἐπ᾽ ἐμοῦ τὸν χῶρον ἐν ᾧ ΧΕΙ μέχρ μ χώρ : 
’ “ 3 , Ν 5.) ’ » Ἷ ἈΝ Ι κατίων τῶν ἐπέων τὴν ἐπίδειξιν ἐποιέετο, καὶ κάρτα 

“ , Ν. ν, » κ Μ 93 ’ ὰ 5 ἴω 

ἐσέβοντο τὸν τόπον. ἐν ᾧ καὶ αἴγειρος ἐπεφύκει ἣν ἐκεῖνοι 

ἔφασαν ἀφ᾽ οὗ ὁ Μελησιγένης ἦλθεν αὐτοῖς πεφυκέναι. 
’, ’ ὡς “. ἢ ») ΄ ’ ον ’ 

ια΄. Χρόνου δὲ προϊόντος, ἀπόρως κείμενος καὶ μόλις 
Ν ΝΝ ΝΜ 9 ᾽, 3 Ν ΄, ») 2 » 

τὴν τροφὴν ἔχων ἐπενοήθη εἰς τὴν Κύμην ἀπικέσθαι, εἴ τι 

βέλτιον πρήξει. μέλλων δὲ πορεύεσθαι τάδε τὰ ἔπεα 

λέγει" 

αἶψα πόδες με φέροιεν ἐς αἰδοίων πόλιν ἀνδρῶν" 
τῶν γὰρ καὶ θυμὸς πρόφρων καὶ μῆτις ἀρίστη. 

»] ον Ν “3, ΠΝ ΄ὔὕ , » ’ 3 . 

ἀπὸ δὲ τοῦ Νέου τείχεος πορευόμενος ἀπίκετο εἰς τὴν 
τον διὰ Λα ί σην τὴν ΤΠ} ποιησάμενος" ἦν γὰρ 

οὕτως αὐτῷ εὐπορώτατον' καί, ὡς Κυμαῖοι λέγουσι, τῷ 
Φρυγίης βασιλῆς Μίδῃ τῷ Τορδίεω δεηθέντων πενθερῶν 

5) “. “ Ν Ν “ “ 

αὐτοῦ ποιεῖ καὶ τὸ ἐπίγραμμα τόδε, τὸ ἔτι καὶ νῦν ἐπὶ τῆς 
,ὔ “-“ ζ ΄“ ᾿) 

στήλης τοῦ μνήματος τοῦ Γορδίεω ἐπιγέγραπται" 

χαλκῆ παρθένος εἰμί, Μίδεω δ᾽ ἐπὶ σήματι κεῖμαι: 

117 οὖν) δὴ ΒΡῈ ΡΙΟΡΙΣΖ κατῴκει Μα' μελισηγένης Δ2: -γενὴς 
ΒΟΟΣ: μελισσο- Μαὶ εἰ 6 110 ΘΙΕΡἢ. ΒυΖ. ἴῃ Νέον Τεῖχος" 
. νον καὶ Νεοτειχεῖς ὧς Ἡρόδοτος ἐν .Ομήρου βίῳ 122 μελησιγενὴς 
Βη (3 Τ2 εἴ τὶ Βη1. ΓἸ ΝΜ ΟΥ̓ ῬΟ ῬΙῚΡΑΙ ΤΙ: ὅτι (οί: 129 ἀφίκετο 
ν!: 130 ἦν δὲ Με οπι. γὰρ... . καί κ44. 55. 131 οὕτως οπι. ΟΣ 
444. 55. εὐπορώτατος Βτηΐ λέγουσι ὅτε συνέβη τῶ φρ. βασ. μίδ. 
τ. γορδ. ἀποθανεῖν Νίαἱ 132 δεηθέντων (55. οσ) πενθεροῦ ν᾽; πενθῶς 
αὐτῶ Βπι ΡΈΕΙ ; δεηθέντων δὲ αὐτῶν καὶ πενθούντων ποιεῖ Νί αἱ : δεηθέν- 
των καὶ πενθούντων (εΧ πενθως) αὐτοῦ ποιεῖ ΝίΙα:: δεηθέντων. .. γορ- 
δίεω οτη. Γ" 133 καὶ τὸ] τὸ Βτη2 Βιηη21,1 Μ2 ΟΞ Ρᾳ]. ῬΠῪῚ; τὸ οπη. 
ςεί. 1234 ἐπιγέγραπται στίχοι τέσσαρες ΒτιηῈ Ε' Με! (ἐπιγέ- 
γραπτοὴὶ Με ῬΡῬΡΡΗΨΙ; ἴῃ Με Μεῇ νεῦρα 1ἴπεὰ οράιποϊΐα βαπέ 
135-40 ΟἸΕΟΡΙΪΝ ερίργαγησηα παρ. Ρ]αί. Ῥῃδεάγ. δό4ά ς εὑρήσεις τοῦ 
ἐπιγράμματος οὐδὲν διαφέροντα ὃ Μίδᾳ τῷ Φρυγί φασίν τινες ἐπιγεγράφθαι, 
ε΄. ΓΤ, α. ΠΙ|. 202. 4214. ἢ ῖο Ῥγιιβ. χχχν!. 120-- 465 ὃ δὲ ποιητὴς 
ἄλλως ἐκόμπαζεν ὃ τοῦτο τὸ ἐπίγραμμα ποιήσας ὅ φασιν ἐπὶ τῷ Μίδα σήματι 
γεγράφθαι. Ὀίορεπεβ Τδεσγέ. 1. 6 καὶ τὸ ἐπίγραμμά, τινες τὸ ἐπὶ Μίδᾳ 
τοῦτόν [Ξς. τὸν Κλεύβουλον] φασι ποιῆσαι". .. φέρουσι δὲ μαρτύριον 
Σιμωνίδου ἃ ἄσμα ὕπου φησὶ [51πιοη. ἴτ. 57 Ρ. πε Τὶ Ρ. 41:4] οὐ γὰρ εἶναι 
Ὁμήρου τὸ ἐπίγραμμα, πολλοῖς ἔτεσι προέχοντος, φασί, τοῦ Μίδα. Απίῃ. 

Ῥα]. νι]. 153 (Ὁμήρου, οἱ δὲ Κλεοβούλου τοῦ Λινδίου). Ιο. ῬΠΙΠΟΡΟΠιι5 ἱπ 
108 



ΨΙΤΑ ἨΕΒΚΟΌΟΤΕΑᾺΑ 

ΝΡ 95 ἃ [ὰ ε;ἢ ἃ ’ Ν , ἔστ᾽ ἂν ὕδωρ τε ῥέῃ καὶ δένδρεα μακρὰ τεθήηλῃ 
“ ’ 7 

ἠέλιός τ᾽ ἀνιὼν λάμπῃ, λαμπρὰ τε σελήνη, 

καὶ ποταμοί γε ῥέωσιν ἀνακλύζῃ δὲ θάλασσα, 
9 ““ “ ’ἤ ιν ὴς Ἃ 

αὐτοῦ τῇδε μένουσα πολυκλαύτου ἐπὶ τύμβου 

ἀγγελέω παριοῦσι Μίδης ὅτι τῇδε τέθαπται. 
᾽ὔ ἦ: Ν 3 - ,ὔ “- , , “Ὁ 

ιβ΄. Κατίζων δὲ ἐν ταῖς λέσχαις τῶν γερόντων εν τῇ 
’, ε ’ ἈΝ ΘΟΝ, Ν ,ὔ ΣΟ ,7ὕ Κύμῃ ὁ Μελησιγένης τὰ ἔπεα τὰ πεποιημένα αὐτῷ ἐπεδείκ- 

νυτο, καὶ ἐν τοῖς λόγοις ἔτερπε τοὺς ἀκούοντας" καὶ αὐτοῦ 

θωυμασταὶ καθειστήκεσαν. γνοὺς δὲ ὅτι ἀποδέκονται 
9 “ Ν, Ῥ ε - Ν 9 ζ ο 

αὐτοῦ τὴν ποίησιν οἱ Κυμαῖοι καὶ εἰς συνήθειαν ἕλκων 
᾽ὔ 

τοὺς ἀκούοντας, λόγους πρὸς αὐτοὺς τοιούσδε προσήνεγκε, 
, ε 93 ὔ ἌΚΩΝ », ἥ, »Ὶ 

λέγων ὡς εἰ θέλοιεν αὐτὸν δημοσίῃ τρέφειν ἐπικλεεστάτην 
» Εν τον Ἂς ,ὔ 7 “ Ν .) ,} ’ὔ αὐτῶν τὴν πόλιν ποιήσει. τοῖς δὲ ἀκούουσι βουλομένοις 

τε ἣν ταῦτα, καὶ αὐτοὶ παρήνεον ἐλθόντα ἐπὶ τὴν βουλὴν : 1 η ῆ 
“ ἴω ’ ἊΝ 3 ᾿ Υ̓ 4 

δεηθῆναι τῶν βουλευτέων: καὶ αὐτοὶ ἔφασαν συμπρήξειν. 

ὁ δὲ ἐπείθετο αὐτοῖς, καὶ βουλῆς συλλεγομένης ἐλθὼν ἐπὶ 

Ατ. 88]. Ροϑβί. 1] Β Βτγδῃαϊΐϑ : κύκλον δέ φησι τὰ ἔπη ἤτοι τὰ ἐπιγράμ- 
ματα τὰ οὕτω πεποιημένα; οὐχ ὡς τῇ κατὰ τὸ τέλος τοῦ πρώτου στίχου 
λέξει ἀκολουθούσης τῆς ἀρχῆς τοῦ δευτέρου καὶ τούτῳ τοῦ τρίτου καὶ ἐφεξῆς, 
ἀλλ᾽ ὧς δύνασθαι τὸν αὐτὸν στίχον καὶ ἀρχὴν καὶ τέλος ποιεῖσθαι, οἷόν ἐστι 
καὶ τοῦτο 

χαλκῆ παρθένος εἰμί, Μίδου δ᾽ ἐνὶ σήματι κεῖμαι. 
λέγει δὲ Ἡρόδοτος ἐν τῷ βίῳ τοῦ μήρου Ομήρου εἶναι τὸ ἐπίγραμμα εἰς 
Μίδαν τῶν Φρυγῶν βασιλέα. (ετίαπιεη 265--270. 135 οπι. Βπιό Ε' 
11 Με] Με ΡΈ ΡϑΡ νι, δαά. Με: Με πιᾶγρ. μίδου ῬΆΏΙΟΡ. ὨὈ]οξ. 
(ετὶ. Βπιξ ΟΣ Μᾳ' τηδγρ., Μίδα ῬΙαίο ἐνὶ ῬΗΠ]ΟΡ. σήματος ἧμαι 
Οετγί, Πῖο Ὀιορ. Απίμοὶ]. εἶ, ᾧΦ 122 σ τοβ. 156 πιης ν. οἰίαπὲ 5εχί. 
Εππρ. Ηγρ. Ῥγττῃ. 11. 37 δᾶν. Μαίῃ. νι]. 184. ΤΟΠρΊπιϑ 4ε 51]. 36. 2. 
ΤΊ απῖι5 Μον. ἐπὶ ᾿Ιουλιανοῦ 1. 5το Κα. ὄφρ ἂν ΡΙαίο ΓΠΊΡΑΠη. : εὖτ᾽ ἂν 
Απίῃ. ΡΙδ4η. Σ ῥεοι ΔΑ ΠΣ ΝΠ Ὁ ΕΟ: δέει πὶ: Ν8.. Β5 Ε9 Ρινι 
νάῃ Ῥ]αί. ὈΪοΚ. (ετγί. ϑεχίαβ Ηνυρ. Ρυσγγῆ. ΓΠΡ8η. τσεθήλοι ΔΖ Βηι2 ΜΖ 
Οὗ Ρ!0 Ναὶ] 55.: τεθήλει Βπι4 ΕἸ Μαεαῖ Με Β9ν1: τεθήλυ Ἐ8: τεθη (55. λ) 
Ετι- ΤΡ ΠῚ: 138 οἴη. ΡΙαι. το Απίῃ. 138 ἰαφπίιιπη οπ]. Απίῃ. ΡΙΕΣ 

137 λάμποι ΔΑ" Βπη12 [15 ΡΠ Με: 55. : λάμπει Μα! Με 8 Β9 ΡΙ: 
λαμπρὰ) μακρὰ ΒιηῈ Με' Με’ ΡΒΡΙ τϑ8 δηίε 137 παρ. Οεγί. 138 γε 
ῥέωσιν) πλήθωσιν (ετί. περικλύζῃ (ζετῖί. 139 πολυκλαύτῳ ἐπὶ τύμβῳ 
Ῥιο. σεγί. : πολυκλαύστου Με Με: 140 σημανέω (ετί. μίδας 
ΡΙαίο ϊο : μίδης (55. α5) Με 142 μελισηγένης ΑΞ: μελισσογ- Μεαΐ: 
-γενὴς ΒΟΟΣ τ43 αὐτῶ (85. ι5) Με : αὐτῷ εχ αὐτοῦ Μα6 τ44 καθει- 
στήκεσαν Αἱ (-χεσανὴ ΡῈ ΡΊΟΡΙΣ ; -εἰσαν ςεΐ, ἀποδέχονται Βηι21. 
ΜΈ5Ο5 : ἀπεδέκοντο Μα'  τ46 προήνεγκε (355. οὴ ΟΣ τι50 συμπράξειν 
(55. η) Μ2 
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ΥΙΤΑ ΗἨΒΒΟΌΟΤΕΑ 

τὸ βουλεῖον ἐδεῖτο τοῦ ἐπὶ τῇ τιμῆ ταύτη καθεστῶτος ΠῚ Η 
3 - ΘΈΕΙΝ ΟῚ Ν 4 
ἀπαγαγεῖν αὐτὸν ἐπὶ τὴν βουλήν. ὁ δὲ ὑπεδέξατό τε καὶ 

ἐπεὶ καιρὸς ἦν ἀπήγαγε' καταστὰς δὲ ὁ Μελησιγένης ἔλεξε 
155 περὶ τῆς τροφῆς τὸν λόγον ὃν καὶ ἐν ταῖς λέσχαις ἔλεγεν. 

ὡς δὲ εἶπεν ἐξελθὼν ἐκάθητο. 

ιγ΄. Οἱ δὲ ἐβουλεύοντο ὅτι χρεὼν εἴη ἀποκρίνασθαι 
9. κα , Ν ΚΝ 9 ὲ ΣΕ Ἂν ἌΝ, 

αὐτῷ. προθυμουμένου δὲ τοῦ ἀπάγοντος αὑτὸν καὶ ἄλλων 
Φ “ , 2 Ὁ , 2 ᾽ὔ 3. ΠΡ 
ὅσοι τῶν βουλευτέων ἐν ταῖς λέσχαις ἐπήκοοι ἐγένοντο, 

“ , [ , 3 “ “- 7 3 “ 
1Ιύόο τῶν βουλευτέων ἕνα λέγεται ἐναντιωθῆναι τῇ χρήμῃ αὑτοῦ, 

ἄλλα τε πολλὰ λέγοντα καὶ ὡς εἰ τοὺς ὁμήρους δόξει τρέ- 
3 “, Ὡ“ ’ Ἀν 152 “ [ 3 “. 

φειν αὐτοῖς ὅμιλον πολλόν τε καὶ ἀχρεῖον ἕξουσιν. ἐντεῦ- 
Ν Ν » σ“ 3 ΙΝ “- , 

θεν δὲ καὶ τοὔνομα “Ομηρος ἐπεκράτησε τῷ Μελησιγένει 
ΟῚ Α “-“ “ ς Ν “ Ν Ν ξ 7 

ἀπὸ τῆς συμφορῆς" οἱ γὰρ Κυμαῖοι τοὺς τυφλοὺς ὁμήρους 
“2 “ ’ὔ 5) [ 3 “, 7 

τό5 λέγουσιν: ὥστε πρότερον ὀνομαζομένου αὐτοῦ Μελησιγένεος 

τοῦτο γενέσθαι τοὔνομα “Ὅμηρος. 
’ὔ Ν ε , κ Φ 7 9 Ὁ) κι 

ιδ΄, Καὶ οἱ ξένοι διήνεγκαν ὅτε μνήμην αὐτοῦ ἐποιοῦντο. 
Ὁ) ’, 2 Φ ςε ’ ΩΣ δὰ Ν , Ν Ὕ“ 

ἐτελεύτα ὃ οὖν ὁ λόγος τῷ ἄρχοντι μὴ τρέφειν τὸν Ὅμηρον, 
Υ̓͂ , Ν ὌΥ “Ὁ 2 Ν ἊΝ εἰ [2 

ἔδοξε δέ πως καὶ τῇ ἄλλῃ βουλῇ. ἐπελθὼν δὲ ὁ ἐπιστάτης 
Ν ’ 3. σὰ ,ὔ Ν , 170 καὶ παρεζόμενος αὐτῷ διηγήσατο τοὺς ἐναντιωθέντας λόγους 

τῇ Ἴμῃ αὐτοῦ καὶ τὰ δόξαντα τῇ βουλῆ. ὋὉ δέ, ὡς 1, ΧΡΉ) ἢ ἢ- ; 
“ ΡῚ , , Ν ΄ τοι Ὡ ἤκουσεν, ἐσυμφόρηνε τε καὶ λέγει τὰ ἔπεα τἀδε" 

οἵη μ᾽’ αἴση δῶκε πατὴρ Ζεὺς κύρμα γενέσθαι ῃ μ᾽ αἴσῃ ἣρ ρμα γ ᾿ 
᾽ὔ ᾿] ὔ Φ.ῈΞΝ ’ὔ Ν 3 

νήπιον αἰδοίης ἐπὶ γούνασι μητρὸς ἀτάλλων. 

15 ἣν ποτ᾽ ἐπύργωσαν βουλῇ Διὸς αἰγιόχοιο 

λαοὶ Φρίκωνος, μάργων ἐπιβήτορες ἵππων, 

153 αὐτὸν τὴν βουλὴν; ἀπεδέξατο Νὰ) τ54 μελισσογ- Με]: -γενὴς 
Βπι2 ΟΚ ΡΣ 155 καὶ οτηὴ. Ρ1Ὸ 158 τούτῳ ΡΕ ΡΙΟΡΙ2Ζ ἀπαγαγόντος 
Βιῃ: ΡΈΡΙΡΙ2; ἀπάγοντος (55. ε) ΡΤ 1τόο τῶν βασιλέων Με: ῬΒ ᾿Εϑν!, 
εἴ, Β 2ο6 162 αὐτοὺς Νίαἱ 163 μελισηγ- Αἰ πρῖαᾳπε : μελισσογ- 
Με! : -γενεῖ Βιη20Ο2 164 ἐκ τῆς Με ὁμήρους) ὅμιλλοσ' 
ΟΞ: 1Ιόπ ὥστε. .. ὅμηρος οἵα. α' -γενέος Βτη ΟΣ 166 τούτω 
ν: 167 οὕτω καὶ αὶ αὐτῶν εΧ αὐτοῦ ΜΦ τόρ καὶ Βπι2 Βηγς 
ΤΙ ῬΊΟΝ Ὅτ: δε: 170 τοὺς ἐναντιωθέντας τῇ χρήμῃ αὐτοῦ εἰϊ. 5υ1]445 
ἴῃ Χρήμη (Ἡρόδοτος εἰς τὸν βίον ὁμήρου) 172 ἐσυμφόραινέ Ῥ'2: 
συμφόρηνέ ΝἹ : ἐδυσφόραινέ Βπι’ Με ἔλεγε Με] 173 οἴη μαίτι 
Βηι Μαΐ τιν., Με Ρ᾽ ΡΙ2 (Ξς. ἄτῃ, ε]. 262) : μ᾽ ἄλση Ο2, Μα' Με: σοτγτγ. 

175 βουλὴν Ν', ἀε τε οἷ, 544) 545 
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ΥΙΤΑ ΗΕΚΟΌΟΤΕΑ 

ε ’ ἴω) Ἂν. ’ὔ » 

ὁπλότεροι μαλεροῖο πυρὸς κρίνοντες ᾿Αρηα, 

Αἰολίδα Σμύρνην ἁλιγείτονα ποντοτίνακτον 

ἣν τε δι’ ἀγλαὸν εἶσιν ὕδωρ ἱεροῖο Μέλητος" 
Υ 3 ’ “ ’ ΞῚ ἊΝ , 
ἔνθεν ἀπορνύμεναι κοῦραι Διὸς, ἀγλαὰ τέκνα, 

ἠθελέτην κλῇσαι δῖαν χθόνα καὶ πόλιν ἀνδρῶν, 
ε Ὁ ΤῸ) Ι ε Ν ἦἸ “ ΡῚ 7 

οἵ ὃ ἀπανηνάσθην ἱερὴν ὄπα, φῆμιν, ἀοιδὴν. 
3 ’, “ ’ 7 , “᾿ 

ἀφραδίῃ τῶν μέν τε παθὼν τις φράσσεται αὖθις, 
“ 5 7 ἊΝ ΦΌΎΚΩΝ ’ὔ ’, 

ὅς σφιν ὀνείδεσσιν τὸν ἐμὸν διεμήσατο πότμον. 

κῆρα δ᾽ ἐγὼ τήν μοι θεὸς ὥπασε γεινομένῳ περ 
γι » ’ , ’ “ 

τλήσομα: ἀκράαντα φέρων τετληότι θυμῷ. 
3 ,ὔ ᾽ὔὕ -“ ᾽ὔ ε “- 93 4 -Φ 

οὐδέ τι μοι φίλα γυῖα μένειν ἱεραῖς ἐν αγυιαῖς 

Κύμης ὁρμαίνουσι, μέγας δέ με θυμὸς ἐπείγει 

δῆμον ἐς ἀλλοδαπῶν ἰέναι ὀλίγον περ ἐόντα. 

ιε΄. Μετὰ τοῦτο ἀπαλλάσσεται ἐκ τῆς Κύμης ἐς Φωκαίην, 
τ ’, 2 ’ ΄ Ν ’ ς) “ ’ 

Κυμαίοις ἐπαρησαάμενος μηδένα ποιητὴν δόκιμον ἐν τῇ χώρᾳ 
»» Ψ ’ὔὕ »} .. “Ὁ } ’ Ν 3 

γενέσθαι ὅστις Κυμαίους ἐπαγλαϊεῖ. ἀπικόμενος δὲ ἐς 

Φωκαίην τῷ αὐτῷ τρόπῳ ἐβιότευσεν, ἔπεα ἐνδεικνύμενος ἐν 
- , ’ὔ 2 ἊΝ “ ’ὔ “ ἈΝ ’ 

ταῖς λέσχαις κατίζων. ἐν δὲ τῇ Φωκαίῃ τοῦτον τὸν χρόνον 

Θεστορίδης τις ἣν γράμματα διδάσκων τοὺς παῖδας, ἀνὴρ 

οὐ κρήγυος" κατανοήσας δὲ τοῦ Ὅμήρου τὴν ποίησιν λόγους 

τοιούσδε αὐτῷ προσήνεγκε, φὰς ἕτοιμος εἶναι θεραπεύειν 
Ν 4 Ἄν ῊΝ 9 5.1.9 [ 4“ , Ν», 

καὶ τρέφειν αὐτὸν ἀναλαβών, εἰ ἐθέλοι ἃ γε πεποιημένα εἴη 
5. κα “- 2 7 ΟἹ ἈΝ ἴο Ν ε Ν αὐτῷ τῶν ἐπέων ἀναγράψασθαι καὶ ἄλλα ποιῶν πρὸς ἑωυτὸν 

ἀναφέρειν αἰεί. 

177 μαλεοῖο ΒτηΞ Με Μεέ τηϑ σμύρνην (55. αν) Ῥθ ποτνιάνακτον 
οοα4. (τν σογγ. Με! : πολυάνακτον [.1) : σοτγ. ῬΙΕΓΒΟΙ 179 ἥνπερν : 
τε οτῃ. ΕἸ 8 Ριὸ; ἥν δὲ Β9 181, 182 οπ. ΕἸ Εϑν!: 182 φῆμιν ΡΠ: 
φήμην Βπιέ Μα' Μεῖ: φημὶ εεί. ἀοιδῆς ΝΝοΙἢ 183 ἀφραδίη 
ΤῚ Με ΜΑΈΡΗ ; -[ἡν εἰ. παθξῶν ΑΖ φράσσατο ΜἼ : -αντο Μα' Με: 
-ετοὸ ῬῸ αὖτις 9 : αὖθις ςεί. 184 ὀνείδεσιν ΑΞ Βπη121,. ΜΖΟΣΡΙΟ: 
-εσσιν εεἰ. διεδμήσατο [1.ϊ : διεδημήσατο Βπι2 Μ20Ο2 ΡῸ τ85 ἔδωκε 
" 186 ἀκράαντον οοα4. ρτγεαείεγ ΡῚῚ 189 ἀλλοδαπὸν ςοα4. 
Ργδείεγ 1.1 9 ΙΘῚ γενέσθαι ἐν τῇ χώρα Μ3: χώρη Ν' 192 ὅτις 
Βηι2 1, ΜΦΟΞ ἐπαγλαεῖ ΜῈ 193 ἐβιότευεν Δ32 ΒπιΈ Με] ΡῈ ΡΙιὸ 
Εν: ἐνδεικνύμενος οτη. Ρ10 196 κρήγυος ΝΙ2, Ὑ σοΟΥΓ. : Κρήγιος 
ν!' τοϑ ἐθέλει Βπιΐ ΟΣ ΡΆ 9 ῬΠ ν! ; ἐθελοιέ γε ΜἪδ αὐτῷ 
εἴη Ν! το9 ἀναγράψαι Βπιῖ Ρὅ Ρϑ ΡῚ! ; -ἄσθαι ςεΐ. ἑαυτὸν Ν! 

2ΟΙ 
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ΥΙΤΑ ἨΒΕΟΌΟΤΕΑᾺΑ 

’ὔὍ “-“ Ἰ  (ς ΄ 9 ἼᾺ 9 ’ 3 “ 

ις΄. Τῷ δὲ Ὁμήρῳ ἀκούσαντι ἔδοξε ποιητέα εἶναι ταῦτα' 
9 ἝΝ ὡς 3 “-“ 3 ’ὔ’ ΑΝ ’ ’ὔ Ν 

ἐνδεὴς γὰρ ἣν τῶν ἀναγκαίων καὶ θεραπείης. διατρίβων δὲ 
ὡς “, ΄ “9 ’ Ν 5 “- δι .9 ΄ 

παρὰ τῷ Θεστορίδῃ ποιεῖ ᾿Ιλιαδα τὴν ἐλάσσω, ἧς ἢ ἀρχή 

Ἴλιον ἀείδω καὶ Δαρδανίην ἐΐπωλον, 

ἧς πέρι πολλὰ πάθον Δαναοί, θεράποντες "Αρηος" 

καὶ τὴν καλουμένην Φωκαΐδα, ἥν φασιν οἱ Φωκαεῖς Ὅμηρον 
3 3 - “- 2 Ν Ν , .« Ν 9 

παρ᾽ αὐτοῖσι ποιῆσαι. ἐπεὶ δὲ τὴν τε Φωκαΐδα καὶ τἄλλα 
Ν ““χ,χἂίἽε ’ ε γώ 9 , 4 2 

πάντα παρὰ τοῦ Ὁμήρου ὃ Θεστορίδης ἐγράψατο, διενοηθη ἐκ 

τῆς Φωκαίης ἀπαλλάσσεσθαι, τὴν ποίησιν θέλων τοῦ Ὃμήρου 
»͵ ’ Ν 3 5 ς ’ 9 3 ’, “5 Ν ἐξιδιώσασθαι, καὶ οὐκ ἔτι ὁμοίως ἐν ἐπιμελείᾳ εἶχε τὸν 

Ὁ“ ε Ν ’ ). σὰ τὰ Δ ΩΣ ἰ ἐ 

Ὅμηρον. ὁ δὲ λέγει αὐτῷ τὰ ἔπεα ταδε 

Θεστορίδης θνητοῖσιν ἀνωΐστων πολέων περ, 
3. Ν 5) ’, Ϊ , - ’ 

οὐδὲν ἀφραστότερον πέλεται νόου ἀνθρώποισιν. 

ὁ μὲν δὴ Θεστορίδης ἐκ τῆς Φωκαίης ἀπηλλάγη ἐς τὴν Χίον 

καὶ διδασκαλίην κατεσκευάσατο" καὶ τὰ ἔπεα ἐπιδεικνύμενος 
ε ε ἊΝ, 0,5] 59 ’’ δ (ς Ὁ ἊΝ 9 Ὁ ε ὡς ἑωυτοῦ ἐόντα ἔπαινόν τε πολλὸν εἶχε καὶ ὠφελεῖτο" ὁ 

[2 - “ 

δὲ “Ὅμηρος πάλιν τὸν αὐτὸν τρόπον διῃτᾶτο ἐν τῇ Φωκαΐίῃ, 

ἀπὸ τῆς ποιήσιος τὴν βιοτὴν ἔχων. 
7, “- “ ιζ΄. Χρόνῳ δὲ οὐ πολλῷ μετέπειτα ἄνδρες Χῖοι ἔμποροι 

ἀπίκοντο ἐς τὴν Φωκαίην' ἀκούσαντες δὲ τῶν ἐπέων τοῦ 
ς “ ᾽ »} ’ ῇ 9 “Ὁ "γ΄ 12 ΄“ 

Ομήρου ἃπρότερον ἀκηκόεσαν πολλάκις ἐν τῇ Χίῳ τοῦΘεστο- 
“ «ς ζ ΄'ὶ 

ρίδεω, ἐξήγγελλον “Ὁμήρῳ ὅτι ἐν τῇ Χίῳ τις ἐπιδεικνύμενος 

τὰ ἔπεα ταῦτα γραμμάτων διδάσκαλος κάρτα πολλὸν ἔπαινον 

201 ποιητέα... 203 παρὰ οτῇ. Ἐ9 ἀκούσαντι ἃ ἔδοξε τῶ θεστοριδη 
ποιεῖ Ν! 202 ἦν] εἶναι ΔΞ2 Βιηη21,. Μ205 ΠῈ Ὀ4]1.}1 τῶν ἀναγκαίων 
πάντων Ναὶ 203 ΙΠΔΓΡ. 510. Με καὶ ἡ δοκοῦσα ἀρχαία ἰλιὰς ἐξ ἑλι- 
κῶνος μούσας ἀείδω καὶ ἀπόλλωνα κλυτότοξον ν. Νσδπογατη εἰ (γαίείε ΠΊ 
ἐν Διορθωτικοῖς ἃΡ. ςοα. 10]. ΨΊςι. Επη. 6 5. ἴχ (Οϑαππ. Απεοά. Κοηι. 
1851. 5) ποιεῖν Ῥϑ ἧς ἡ ἀρχὴ ποιά δε Με! : ἧς ἐστιν ἀρχὴ ΡΌΟΝ: 
ἧς ἐστιν ἣ ἀρχὴ Δ2 204 ἐΐὔπωλον]) ἄπολον Μ83 2ο5 πόλλ᾽ ἔπαθον 
ςοαά, ρῥτγϑείεσγ 9: πολλὰ ἔπαθον ΡῚ0 206 φωκίδα Με: : φωκιδα 
(55. αἵ) ΜῈ 208 πάντα οπί. Με τὰ ὁμήρου Ν! ὃ θεστορίδης 
οτη. ΝἹ 212 θεστορίδη Ὁ: -ης ςεΐ. ἀπροσδοκήτων ἢ ἀνυπονοήτων 
Ε9 55. θνηταῖσιν Μ2 213 νόον ΑΞ ΒιηΣ1,1 Μ2 Με' σοτγ., ΟΣ 
215 διδασκαλεῖον Νίαἱ : τὴν διδασκαλίην Ἐ10 2τ6 ἑαυτοῦ ΟΣ ὄντα 
Μ2 ἀὠφελοῖτο ΜῈ 51:18 ποιήσεως Ν'Ὶ 510 ἔμπειροι Ῥ' 222 ἐξήγ- 
γειλον Βτηΐ ὁμήρῳ οτη. Ῥταείεγ Βιης ςοαά. τῇ χίω ΑΞ ΒπιΞ ΜΞ: 
τῇ οπι. ςεἰ. 2235 ὠφέλημα κάρτα πολλὸν ΟΣ 
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ΥΙΤΑ ἨΕΒΕΚΟΌΟΤΕΑ 

ΕΝ ε ᾿ [ ὩΦ ᾽, ΝὃΟ Μ ΑΝ 

ἔχει. ὁ δὲ “Ὅμηρος κατενόησεν ὅτι Θεστορίδης ἂν εἴη, καὶ 

παντὶ θυμῷ ἐσπούδαζεν εἰς τὴν Χίον ἀπικέσθαι. καταβὰς 

δὲ ἐπὶ τὸν λιμένα, ἐς μὲν τὴν Χίον οὐ καταλαμβάνει οὐδὲν 

πλοῖον πλέον, ἐς δὲ τὴν ᾿Ερυθραίην τινες ἐπὶ ξύλου παρε- 
7 κ᾿}. “ Ν 3 σε , 3.23 γ ς 

σκευάζοντο πλεῖν. καλῶς δὲ εἶχε τῷ Ὃμηρῳ δι᾽ ᾿Ερυθραίης 
ἊΝ “- ᾽ὔ Ἂ Ν 5 7... Ν “- 

τὸν πλοῦν ποιήσασθαι. καὶ προσελθὼν ἐχρήϊζε παρὰ τῶν 
“ ’, 3. ἘΠ ᾽7 4 Ν Ν, 

ναυτέων δέξασθαι αὐτὸν σύμπλουν, πολλά τε καὶ προσαγωγὰ 

λέγων οἷς σφέας ἔμελλε πείσειν. τοῖς δὲ ἔδοξε δέξασθαι 
2 ’ ΝΡ. 4 δ », 5 Ἁ ἴω ε να 

αὑτόν, καὶ ἐκέλευον ἐσβαίνειν εἰς τὸ πλοῖον. ὃ δὲ “Ὅμηρος 
Ν :ὶ 7, 3 ἈΝ 5 , Ν 2 δ Ὁ 7 Ν 

πολλὰ ἐπαινέσας αὐτοὺς ἐσέβη" καὶ ἐπεὶ ἕζετο λέγει τὰ 

ἔπεα τάδε" 

κλῦθι Ποσειδάων μεγαλοσθενὲς ἐννοσίγαιε, 

εὐρυχόρου μεδέων ἠδὲ ξανθοῦ ᾿Ελικῶνος, 
Ἁ 7 3. Ν ἈΝ Ψ ’ ’, 49. 7 

δὸς δ᾽ οὖρον καλὸν καὶ ἀπήμονα νόστον ἰδέσθαι 

ναύταις, οἱ νηὸς πομποὶ ἠδ᾽ ἀρχοὶ ἔασι. 

δὸς δ᾽ ἐς ὑπώρειαν ὑψικρήμνοιο Μίμαντος 
3 ’ἤ 3.5.9. ’ “ ςε ’ὔὕ͵ “ 

αἰδοίων μ᾽ ἐλθόντα βροτῶν ὁσίων τε κυρῆσαι, 

φῶτά τε τισαίμην ὃς ἐμὸν νόον ἠπεροπεύσας 
9 ᾽ “ , , 7,7 5 

ὠδύσατο Ζῆνα ξένιον ξενίην τε τραπέζην. 
’᾽ 3 Ν Ν .) ’, 3 ’ 3 Ν 3 ’ 

ιη. Επεὶ δὲ ἀπίκοντο εὐπλοήσαντες ἐς τὴν Ερυθραίην, 
ΜΧΞΩΣ Ν “ Ν. 3 ΦΡΈΛΝΝ “ ’ὔ Ψ ᾽ὔ (ο Ν 

τότε μὲν ᾿Ομηρος τὴν αὖλιν ἐπὶ τῷ πλοίῳ ἐποιήσατο" τῇ δὲ 

ὑστεραίῃ ἐχρήϊζε τῶν ναυτέων τινα ἡγήσασθαι αὐτῷ ἐς τὴν 
, ε Ν “ [ ΡΟ τι ’ ἊΝ πόλιν" οἱ δὲ συνέπεμψαν ἕνα αὐτῶν. πορευόμενος δὲ 

227 ἐρυθραίην ΟΣ Ρ : ἐρυθράν ΒτηΊ Ρέ : -αἰαν ςεί. ξύλα Βηι Με' 
ΡΈΡΙΘΡΙΣψΙ; ξύλον ΜΖ 228 ἐρυθραίων Α3 Βηη2 ΡῈ ΨΊ; δι᾽ ἐρυθραίης οτη. 
Μα' 229 παρὰ οἴῃ. Ναῖ' Ν! 4530 σύμπλουν... 232 αὐτόν οτη. Ν) 446, 
1πίε τ]. αὐτὸν σύμπλουν ποιήσασθαι Με' Με’ (πείσασθαι) 2353 ἵζετο 
ΑΞ Με! ΡϑΡΙ12 235 ποσείδαον Βτ2 Μ5 Με’ (εχ -ων) Ε1 συ]. 120 
εἰνοσίγαιε Ν2 256 ξανθοῦ] ζαθέου απ ΚΕ ἢ 237 καὶ] ἰδ᾽ 2 ἀρέσθαι 
5.1685 122 : ἰδέσθαι (55. εὑρέ) Μα΄, εἴ. α 21 2440 αἰδοῖον ςοἀά(, (9 σοττ.) 
μετελθόντα Μιαΐ, ΝΜ σοττ. ϑτ|4645 125 τε 1 9 ῬΙ1: γεςεῖ. 241 ὕπερ- 
οπεύσας ΑΖ Βπι' Με’ ΡΆ ΡΡ̓Ῥιι σι 242 ὠδίσατο Ἐ59 τράπεζιν εΧ 
ταν Με: -αν 1.1: -ην «εί. ξενίοιο διὸς σέβας ὑψιμέδοντος ϑυϊάδε 
ςοαά. ΒΕ ν. 127 243 εὐπλοιήσαντες Ν : εὐπλοΐσ- Μαεϊ 244. μὲν 
οπ]. Ρργαείεγ Βτηἦ Ρ8 Ρ1 ΡΠ φραα, αὖλιν 11 ΜΞ2 ΟΖ 9 ΡῚ Ῥᾳ]. : αὐλὴν 
ΒΕ τὸ πλοῖον Με 245 αὐτῶ Βηι’ Με' ΡῈ ΡΘΡΙ ; αὐτῶν ςεΐ. : 
αὐτῷ εἰς τὴν πόλιν Μαϊ 
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ΜΠ ΒΕ ΘΟΕ 

σ Ὁ) ΝΥ, “ 3 ΄,΄ » Ν 9 δι 
Ὅμηρος ἐπεὶ ἔτυχε τῆς Ε!ρυθραίης τραχείης καὶ ὀρεινῆς 

3. νον “ ἈΝ 
ἐούσης, φθέγγεται τὰδε τὰ ἔπεα' 

πότνια γῆ, πάνδωρε δότειρα μελίφρονος ὄλβου, 
ε 9 Ν “ Ν “ Ψ 5) τα 

ὡς ἄρα δὴ τοῖς μὲν φωτῶν εὔοχθος ἐτύχθης, 

τοῖσι δὲ δύσβωλος καὶ τρηχεῖ οἷς ἐχολώθης. 
93 », Ν 53) Ν ,. “ 3 ’ δ) ’ Ν 

ἀπικόμενος δὲ ἐς τὴν πόλιν τῶν ᾿Ερυθραίων ἐπηρώτησε περὶ 

τοῦ ἐς τὴν Χίον πλοῦ! καί τινος προσελθόντος αὐτῷ τῶν 
ε ’ 5 ἊΝ ζ ΔΓ 5.9 ΄ " 7... 3 “ 

ἑωρακότων ἐν τῇ Φωκαίῃ καὶ ἀσπασαμένου, ἔχρήϊζεν αὐτοῦ 
“ 5}. καὶ “ “ “ἊΝ ᾿] Ν 7 [ 

συνεξευρεῖν αὐτῷ πλοῖον ὅπως ἂν εἰς τὴν Χίον διαβαίη. 

ιθ΄. ᾿Εκ μὲν δὴ τοῦ λιμένος οὐδὲν ἦν ἀπόστολον, ἄγει δὲ 
ΟΝ 9 “ [4 , Ν ἴω ς ’ὔ ’ Ἅ 

αὐτὸν ἔνθα τῶν ἁλιέων τὰ πλοῖα ὁρμίζεται. καί πως ἐν- 

τυγχάνει μέλλουσί τισι διαπλεῖν ἐς τὴν Χίον, ὧν ἐδέετο 
Ν ς 9 93 Ν 5 ἴων Ν. [ ς ΝΕ 

προσελθὼν ὁ ἄγων αὐτὸν ἀναλαβεῖν τὸν “Ομηρον. οἱ δὲ 
3 Ἢ ’ [ ρὲ ΄΄ ε να [2 οὐδένα λόγον ποιησάμενοι ἀνήγοντο" ὃ δὲ “Ομηρος φθέγγεται 

τάδε τὰ ἔπεα" 
ἴω " 9 ’ 9, 

ναῦται ποντοπόροι στυγερῃ ἐναλίγκιοι ἄτῃ, 

πτωκάσιν αἰθυίησι βίον δύσζηλον ἔχοντες Ἴ ῆ Χ ᾽ 
΄ ’ὔὕ Ν Ἷ 

αἰδεῖσθε ξενίοιο Διὸς σέβας ὑψιμέδοντος" 
Ν. Ν Ἔν, “5 ’ ’, [γέ 3.9 ’ 

δεινὴ γὰρ μέτ᾽ ὄπις ξενίου Διός, ὅς κ΄ ἀλίτηται. 
5 “- Ν 9 “ ’ 9 ’ἤ 9 ΄ , 

ἀναχθεῖσι δὲ αὑτοῖς συνέβη ἐναντίου ἀνέμου γενομένου 

παλινδρομῆσαι καὶ ἐς τὸ χωρίον ἀναδραμεῖν ὅθεν ἀνηγά- 
Ν Ν Ὁ“ ΟῚ - 7 ἀν δ ἐν. ἴω 

γοντο καὶ τὸν “Ομηρον ἀναλαβεῖν καθήμενον ἐπὶ τῆς κυμα- 
“- Ν Ν 3 Ν , 5“ , 

τωγῆς. μαθὼν δὲ αὐτοὺς πεπαλινδρομηκότας ἔλεξε τάδε' 

247 τρηχείης Βπι ΡΙΟΝΕ τε καὶ Βα ΟΡ 4240 οπμ. Βπ ΝΑ] Με: 
ΡΆ ΡΠ, δά. Με; Με τηδγρ. 250 τοῖο ῬΓῸ τοῖς Ε' Ἐ9 φωτὸς Εἰ 
ἘΞ πὶ. Βιη" ΝΠ: Ε5 ΕΠ 253 χίον ε πεῖον τν. Ν! 254 φώκη 
ΑἹ Βϑ; φωκίδι ΒπιῈ: φωκίδηὴ ῬΈ: φωκίδι, ΡΣ ἀσπασάμενος α' αὐτὸν 
Ῥ9 255 αὐτῷ οτὴ. Με] ϑΝ1 : αὐτὸν Βπιέ ΡῈ ΡΙῸΡ12 257 ἐπιτυχών 
τισι μέλλουσι πλεῖν εἰς Χίον Θά, 128 262 ἐναλίγκιον ΜΖ ἄτῃ!) 
αἴσῃ ᾿ϑυϊάδ5 131, οἷ. 173 263 πτωχεῦσιν ΕἸ ῬΘΝΙ: πτωχάσιν 
ςεΐί. : πτωκάσιν 1485 132 αἰθυίοισι Ῥϑ: -είησι ΜΖ Μεέοςοττ., ΡΊ: 
-είυισι Ν1: -ίησι ΔΖ βίον (55. ἢ ἰόν) Με : ἰὸν 514. 132 264 αἰδεῖσθαι 
Βπι ϑιϊάβδε Ἵοάά. ργδείεσ ἃ (Ὁ 26ξ δεινός (55. ἢ) Μα! : δεινὸς 
ϑιιάδε Οϑ Μαξ σοτγ. μέτ᾽ ὄὅπις ΒΑΓΠΕΒ : μετ᾽ ὄπις Βπι2: γὰρ 
μετ᾽ ὁπ ἕενίου Βπιξ : μέτοπις ςοἭ4. ςεἰ. ρῥτγαείεσ Με Με: ϑιυϊάδε Ὁ 
41] μετόπισθε (μετ᾽ ὄπισθε Μίε3 εσοττ.), μετόπισθεν ὄπις ϑιυ14, 154 
267 ἠγάγοντο ' 5468 ἐπικαθήμενον Β9: ἐπιτήμενον ΒΒ 6ο -δρα- 
μηκότας Βπι ΜΞ2 ΟΣ : παλινδρομ. αὐτοὺς Μαὶ 
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μᾶς, ὦ ξένοι, ἔλαβεν ὁ ἄνεμος ἀντίος γενόμενος" ἀλλ᾽ 270 
Ν Ν “ , Ν ς “ ΠῚ ν᾽ ε 2 
ἔτι καὶ νῦν με δέξασθε, καὶ ὁ πλοῦς ὑμῖν ἔσται. οἵ ὃ 
ε - 9 ’ ’ Φ 3 , ΟἿ 1 
ἁλιεῖς ἐν μεταμελίῃ γενόμενοι ὅτι οὐ πρότερον ἐδέξαντο, 

Ὅ.ες, ἐν Φ ΕΣ [ δ 54 - 
εἰπόντες ὅτι οὐ καταλιμπάνουσιν ἣν ἐθέλοι συμπλεῖν 
32 γ 3 », ᾿ “ τὰ ’ ϑ3'΄ὅνανν Ὁ) 7 

ἐκέλευον ἐσβαίνειν" καὶ οὕτως ἀναλαβόντες αὑτὸν ἀνήχθησαν 
Ὁ ὁ κα ΟΡ ΟΣ ἴω 

καὶ ἰσχουσιν ἐπ ἀκτῆ"- 275 
’, ε Ν ΝΕ Εἰ - Ν Υ̓͂ 3 ΙΑ εἰν Οἱ 

κ. Οἱ μὲν δὴ ἁλιεῖς πρὸς ἔργον ἐτράπησαν. ὃ δὲ “Ὅμηρος 

τὴν μὲν νύκτα ἐπὶ τοῦ αἰγιαλοῦ κατέμεινε, τὴν δὲ ἡμέραν πο- 

ρευόμενος καὶ πλανώμενος ἀπίκετο εἰς τὸ χωρίον τοῦτο ὃ Πίτυς 
καλέεται. κἀνταῦθα αὐτῷ ἀναπανομένῳ τὴν νύκτα ἐπιπίπτει 

Ἂ “ ’ὔ ὰ ἣΝ , ’, ε Ν “- καρπὸς τῆς πίτυος, ὃν δὴ μετεξέτεροι στρόβιλον, οἱ δὲ κῶνον 28ο 
’, ς τ [ Ν ν [, 

καλέουσιν. ὁ δὲ “Ὅμηρος φθέγγεται τὰ ἔπεα ταδε: 
4} »; ’ 3 ’ Ν [72 

ἀλλὴ τίς σου πεύκη ἀμείνονα καρπὸν ἵησιν 
» 2 Ν ’ 3 [ 
ἰδης ἐν κορυφῇσι πολυπτύχου ἠνεμοέσσης, 
δ , Υ » [4 -“ 

ἐνθα σίδηρος ᾿Αρηος ἐπιχθονίοισι βροτοῖσιν 
ΝΜ Ἄν ΈΣ 3. ὉΝ, , , » 

ἐσσεται εὖτ᾽ ἂν μιν Κεβρήνιοι ἄνδρες ἔχωσι. 285 
Ν Ν ᾿ “ , ’ὔ ε - Ὰ 

τὰ δὲ Κεβρήνια τοῦτον χρόνον κτίζειν οἱ Κυμαῖοι παρεσκευά- 
ἣ Ὁ Ἐἢ Χ 7, 5. Ἐ 7, ὦντο πρὸς τῇ ᾿Ἰδῃ, καὶ γίνεται αὐτόθι σίδηρος. 

ΕΣ “ 5:5 Ἀν Ὁ 2 ’, Ν Ζ 
κα. ᾿Εντεῦθεν ὃ ἀναστὰς ᾿Ομηρος ἐπορεύετο κατὰ φωνὴν 

τινα αἰγῶν νεμομένων. ὡς δὲ ὑλάκτεον αὐτὸν οἱ κύνες 
3) 7 ς Ν “, ε ΝΜ “-“ “ 3 Ν 

ἀνέκραγεν. ὃ δὲ Γλαῦκος ὡς ἤκουσε τῆς φωνῆς, ἣν γὰρ 290 
“- “ 7 » [ἢ 

τοῦτο ὄνομα τῷ νέμοντι τὰς αἶγας, ἐπέδραμεν ὀτραλέως, τάς 
’ 3 “ ΝΥ 3 ’ 2 Ἁ “ ε 4 τε κύνας ἀνεκαλεῖτο καὶ ἀπεσόβησεν ἀπὸ τοῦ Ομήρου. 

ΟΝ Ν ἋΣ ’ ». [4 3 ὩΦ Ν ΣᾺΝ ’ ἐπὶ πολὺν δὲ χρόνον ἐν θωύματι ἣν ὅκως τυφλὸς ἐὼν μόνος 
3 ’ὔ 2 ’ ’ δον , ’ 

ἀπίκοιτο ἐς τοιούτους χώρους, καὶ ὅτι θέλων. προσελθὼν 

271 ὑμῖν ὃ πλοῦς Νί αἱ 2172 καὶ πρότερον Βπι΄ Ρ8 Ρϑ ΡΤ 273 ἐθέλη 
ον: 276 μὲν Π40. ΡΈ ΡΆ8 ΡΙΟΡΙΖ [ογσί. 4]. 277 μὲν οπ. Ργαείεγ Βπὶξ 
Βηγ: Ρ5 ΒΘ ῬΙΙ ρρἥά. πολευόμενος ΑΖ Βηλ21,} Μ2ΟΞ" ΡΙῸ 2η8 τοῦτο 
οἵη. Ῥτδείεσ Βιηξ Ρ9 ςοάα, 280 στρόβυλον Νία! 281 καλοῦσιν 
514. 1396 282 ἀνήσει Μιεαῖΐ : ἴησιν (55. ἀν), πιαγρ΄. ἢ ἀνήσοι Με: 
ἀνήσοι 514. 138 (-εἰ ςοὐ. Ε) 283 πολύπτυχον ΝΙ3 284 ἄρηος] 
ἄριστος Μαὶ 5ι1445 140: ἄρηος (55. ιστοΞοὺ) ΜΙ 65 287 σίδηρος πολὺς Βτηξ 
Με ΡΌ ϑΡιιψι 488 ἐνθεῦτεν Ρέ δ᾽ οπι. ργδείεσ Ρϑ οὐ, 2090 ὡς 
δὲ ἤκουσε ὃ γλαῦκος τῆς φωνῆς Μεΐ Ρέ ΡῚ2 201 τούτω Ῥ 4293 ὅπως 
Βιηέ Ν! ; πῶς (55. ὅκως) Μα'ὀ ὀ ὧἂὸἋν ςοἀά. ργεαείεν Βηη2 Ρϑ Β9 294 ἐς 
τοιούτους .. -. 295 ἀπίκοιτο οπι. Νία' δαά. πιδΓΡ. 
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205 Τέ μιν ἱστορέειν ὅστις τε ἦν καὶ τίνι τρόπῳ ἀπίκοιτο ἐς 
, 

τόπους ἀοικήτους καὶ ἀστιβέα χωρία, καὶ τίνος κεχρημένος 
εἴη. ὁ δὲ Ὅμηρος αὐτῷ πᾶσαν τὴν ἑωυτοῦ πάθην κατα- 

λεγόμενος εἰς οἶκτον προηγάγετο. ἣν γάρ, ὡς ἔοικεν, οὐδ᾽ 
3 ’ ξ “ 9. Ν. 3 Δ ἜΩΝ 2 [ὰ 3 Ν Ν 

ἀγνώμων ὃ Γλαῦκος. ἀναλαβὼν δ᾽ αὑτὸν ἀνήγαγεν ἐπὶ τὸν 
’ “ “ 

3.0 σταθμόν, πῦρ τ᾽ ἀνακαύσας δεῖπνον παρασκευάζει, καὶ 

παραθεὶς δειπνεῖν ἐκέλευεν ὃ Γλαῦκος. 
κβ΄. Τῶν δὲ κυνῶν μὴ ἐσθιόντων καὶ ὑλακτούντων δει- 
“ , ) οῳ “ Ἀ Ν ΄“ “ 

πνοῦντας καθάπερ εἰώθεσαν λέγει πρὸς τὸν Γλαῦκον Ὅμηρος. 

τὰ ἔπεα τάδε" 
ἴω , 4 

805 Γλαῦκε πέπων, ἐπιών τοι ἔπος τι ἐνὶ φρεσὶ θήσω" 
ὥτον μὲν κυσὶ δεῖπνον ἐπ᾽ αὐλείησι θύρῃσι πρῶτον μὲν κυσὶ σι θύρῃ 
“νι ἃ ἴων 

δοῦναι" ὡς γὰρ ἄμεινον" ὃ γὰρ καὶ πρῶτον ἀκούει 

ἀνδρὸς ἐπερχομένου καὶ ἐς ἕρκεα θηρὸς ἰόντος. 

“ 3 ’ ε “ Ὁ “-“ τ ὯΣ Ἅ 
ταῦτα ἀκούσας ὁ Γλαῦκος ἥσθη τῇ παραινέσει, καὶ ἐν θωυ- 

ων 3 ’ ’ Ν ἊΝ ’ ε “ 

δῖο ματι εἶχεν αὐτόν, δειπνήσαντες δὲ διὰ λόγων εἱστιῶντο. 
3 , ΝΙ Ὁ ’ὔ ’ὔ Ν ε “ιν Ν Ν 

ἀπηγεομένου δὲ Ὁμήρου τὴν τε πλάνην τὴν ἑωυτοῦ καὶ τὰς 
, ἃ 2 , Μ ον ε “ 3 ’, Ν 

πόλεις ἃς ἐσαπίκοιτο, ἔκπληκτος ἣν ὁ Τἱϊλαῦκος ἀκούων. καὶ 

τότε μὲν ἐπεὶ ὥρη κοίτου ἣν ἀνεπαύετο. 
ὔ “ 9. “Ἔ » ““ ς “-“ Ἂν Υ ’ 

κγ΄. Τῇ δ᾽ ὑστεραίῃ διενοήθη ὃ Γλαῦκος πρὸς τὸν δεσπότην 
“ ὥ ΄- Ν τε , 9 ὔ Ν “- 315 πορευθῆναι, σημανέων τὰ περὶ Ὁμήρου. ἐπιτρέψας δὲ τῷ 

συνδούλῳ νέ ἃς αἷ ὸν Ὅ λείπει ἔνδον ὁ νέμειν τὰἂς αἴγας τὸν μηρον καταλείπει ε ὃ 
9 Ν ἀν 9 Ν Ὡ Ν ’ “ Ν δὲ 

εἰπὼν πρὸς αὑτὸν ὅτι διὰ ταχέων πορεύσομαι. καταβὰς δὲ 
2 ’ Μ Ν ,ὔ “ ’ὔ ΄ Ν 

ἐς Βολισσον, ἐστι δὲ πλησίον τοῦ χωρίου τούτου, καὶ συγ- 

295 ἱστόρεον ΜΖ 407 ἑαυτοῦ ΑΞ Βιη2 Μα' ΟΣ ΡΝ: αὐτοῦ Βιη Ἐϑὅ 
ῬΡΗ 400 τε ΒηΉ1, Μ2ΟΞ ΡΊΈΡθΡΙ Ραᾳ]. : τὲ Βπι : δὲ οσεἰ. 302 μὴ 
ἐσθιόντων) ἑστώτων 514. 142 δειπνοῦντα σςο44. ρτγαεῖεγ Βιηη Ρ8 Β9 

205 πέπον Α2 ΕἸ ΝΜ εἱ Με202 Ρέν!: τοι Βιη4 ΕΤΤ Με Μ42 ΡῚῚ 
νι: τὸ Βηη2 ΟΣ Ρ9: τι 8 Ρϑ8: ἔπος τὸ ΑἹ Μ2 τι τοι ΤΟ ῬΡΙ; τι 

σοι 5]. ἐν Ν' δυ1445 : ἐνὶ σεί. ἢ γλαῦκε βροτῶν ἐπιόπτα 
Ταδγρ. Μαΐ ΝΙαδ : 14 ϑιιϊάαβ 144 : βοτῶν Κὺαεβίεγ τί σοι ἐν φρεσὶ 
ΘῈΠ4, 131: 5306 αὐλείοισι Ἠετοά. ςοα4. ΡΙΕΓΙαιΕ. 2307 τὼς 54, 146 

πρόσθεν 514. 10. 508 ἐόντος Μα ΡΠ 512 ἀπίκοιτο Μ3: ἐσαπί- 
κετο Βπι' Με] ΡῈ Ρ1Σ ν! ἐσακούων 1.1 Μ2 ΟΞ Ραᾳ].1 9 καὶ τότε 
μὲν οτῃ. Ρ10 3135 ἀνέπαυε ἴ.1 Μ5 ΟΣ" Ρϑ8 Ρᾳ].1 314 ὑστερέα Βτηΐ 
ῬΡΈ καὶ διεν. Ρ1 315 περὶ] ὑπὲρ τοῦ Βτι 5 Ρ9 
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ΥΙΤΑ ἨἩΒΕΟΌΟΤΕΑ 

γενόμενος τῷ δεσπότῃ, ἀπηγέετο ὑπὲρ ὋὋμήρου πᾶσαν τὴν 
3 , Ἕ 2 “ “Ὁ : ’ὕ 3 ’ ’ὔ 

ἀλήθειαν, περί τε αὐτοῦ τῆς ἀφίξιος ἐν θωύματι ποιεύμενος" 

ἠρώτεέ τε ὅ τι χρὴ ποιέειν περὶ αὐτοῦ. ὃ δὲ ὀλίγα μὲν προσ- 
’, “ ,ὔ ’,ὦ Ν “ ’ὔ ε μὰ 

ἴετο τῶν λόγων, κατεγίνωσκε δὲ τοῦ Γλαύκου ὡς ἄφρονος 

ἐόντος καὶ τοὺς ἀναπήρους δεχομένου καὶ τρέφοντος. ἐκέ- 
λευσε δὲ ὅμως τὸν ξεῖνον ἄγειν πρὸς ἑαυτόν. 

κδ΄, ᾿Ελθὼν δὲ πρὸς τὸν “Ὅμηρον διηγήσατο ταῦτα ὃ 

Γλαῦκος καὶ ἐκέλευσε πορεύεσθαι τοῦτον" οὕτω γάρ εὖ πρή- 
ἕξειν ὁ δὲ Ὅμηρος ἤθελε πορεύεσθαι. ἀναλαβὼν οὖν αὐτὸν 

ὁ Γλαῦκος ἤγαγε πρὸς τὸν δεσπότην. διὰ λόγων δὲ ἰὼν τῷ 
« 

Ὁμήρῳ ὁ Χῖος, εὑρίσκει ἐόντα δεξιὸν καὶ πολλῶν ἔμπειρον. 
ἔπειθέ τε αὐτὸν μένειν καὶ τῶν παιδίων ἐπιμέλειαν ποιέε- 
σθαι" ἦσαν γὰρ τῷ Χίῳ παῖδες ἐν ἡλικίη. τούτους οὖν αὐτῷ 

ι ε ε ε 

74 ’ὔ ε Δ ΡΟΝ [4 ἃ Ν ’ὔ 

παρατίθησι παιδεύειν. ὃ δὲ ἔπρησσε ταῦτα" καὶ τοὺς Κέρκω- 

πας καὶ Βατραχομυομαχίαν καὶ Ψαρομαχίην καὶ “Ἑπταπακ- 
Ν. Ἀο (9. ’ὔ ᾿ Υ͂ μέ ζ ΜΌΝ 

τικὴν καὶ Ε)πικιχλίδας καὶ τἄλλα πάντα ὅσα παίγνια ἐστιν 
« [4 “ “ 3 ,ὔ Ν “ ’ :) “ Ὁ 

Ὁμήρου ἐνταῦθα ἐποίησε παρὰ τῷ Χίῳ ἐν Βολισσῷ, ὥστε 

καὶ ἐν τῇ πόλει περιβόητος ἤδη ἐγένετο ἐν τῇ ποιήσει. καὶ 
ι [ 

ς Ν ᾽ ς 5 ’ “Ὁ. Ὁ ’ » 

ὁ μὲν Θεστορίδης, ὡς τάχιστα ἐπύθετο αὑτὸν παρεόντα, ᾧχετο 
3 “ 2 - »" 

ἐκπλέων ἐκ τῆς Χίου. 
’ ’, Ν ᾽, Ν “ 7 “ 40 Ν 

κε. Χρόνου δὲ προιόντος δεηθεὶς τοῦ Χίου πορεῦσαι αὐτὸν 
3 ἊΝ ’ὔ . » 9) Ν ’, ᾿ “ 

εἰς τὴν Χίον ἀπίκετο εἰς τὴν πόλιν" καὶ διδασκαλεῖον κατα- 
Ι Ὁ 7 “- ΟΝ Νν ’ Ν 

σκευασάμενος ἐδίδασκε παῖδας τὰ ἔπεα. καὶ κάρτα δεξιὸς 

319 ἀπηγεῖτο Με ῬΈ ΡΙΖΝ: ὑπὲρ] περὶ Βπη Ρϑ ΡΠ 320 ἀπίξεως 
Ρῆνγ!ῇ: ἀφίξιος Ο2 321 ἐρωτᾶ Βτη: ΡΙῦ; ἠρώτα Βπιξ Μ2ΟΣ: ἠρώτετε 
(ΞΞ- ε) ΒΕ: ἐρώπεε ςεἰ: αὐτὸν Β΄ 8 5553 καὶ ὁπ Β5. καὶ": 
326 γλαῦκος οπ,. 1,1 ἐκέλευε ΜΖ Με! Ῥα].1 324 ἄγειν τὸν ξεῖνον 
ν! 325 ὁ γλαῦκος διηγήσατο ταῦτα ΑΞ Ν! 326 αὐτὸν πορεύεσθαι 
Βα 9 330 αὐτόθι μένειν 114. ΤΟΙ 4332 παρατίθεται Ῥῦ ἔπρασσε 
514. τος κέκωπας (55. ρ) Ο3 333 βατραχομαχίαν Ῥϑ: τὴν 
μυοβατραχομαχίαν 14. ΤΟ2 καὶ ψαρ. καὶ ἕπτ. πα. Βιτη: Ναὶ Μαΐ 
ἘΘΡΙ Θυ14. τοῦ (ἑπταπάκτιον) ΟΠΊ. σείέ. ἢ ἑπτάκιον Με 55. (ςἢ, 
5.14.) ἐν ἄλλω ἠθιέπακτον ἤτι ἴαμβον Μ α' τηδΓξ. ἐντεπάκτιον 
νι. Ῥτγοςα]. 65: ἑπταπάκτιον ϑι.14. 1το2 : ἠθιέπακτος “514. 45 334 ἐπι- 
κὐχλίδας ΑΞ : -κικλίδας Βπιέ ΒΡ ἄλλα ϑι:14. τοά πάντα οἵη. 5.14. 
ΙΟ4 5325 ἐνταῦθα οἵη. 5:14. 93 μολισσῶ (55. βοὴ) ΟΣ 336 ἐν τῇ 
ΔΡΟΞΡΙΟ; τῇ οεί. ἐγίνετο Βιηξ 3309 περιϊόντος αἱ 340 παρα- 
σκευασάμενος ΔΝ" 
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ΤΑ ἨΕΚΟΌΟΤΕΑ 

ἐδόκεεν εἶναι τοῖς Χίοις, καὶ πολλοὶ θωυμασταὶ αὐτοῦ καθει- 
’ “ 

στήκεσαν. συλλεξάμενος δὲ βίον ἱκανὸν γυναῖκα ἔγημεν ἐξ 

ἧς αὐτῷ θυγατέρες δύο ἐγένοντο' καὶ ἣ μὲν αὐτῶν ἄγαμος 
9 Ά, Ν, ὡΝ , 5) ἿΝ χ, 
ἐτελεύτησε, τὴν δὲ συνῳκισεν ἀνδρὶ Χίῳ. 

ΧΡΩ͂, ΄ Ν “ Ζ 3 , ’ ἃ Φ 
κς. ᾿Επιχειρήσας δὲ τῇ ποιήσει ἀπέδωκε χάριν ἣν εἶχε, 

΄“- Ν ΄ -ἝὮΠ9 ’ » “"»5 Ὁ 

πρῶτον μὲν Μέντορι τῷ ᾿Ιθακησίῳ ἐν τῇ ᾿Οδυσσείᾳ, ὅτι μιν 
[2 Ν 3 Ν 9) 3 “ »] ΄, » ΄ 

κάμνοντα τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐν ᾿Ιθάκῃ ἐνοσήλευεν ἐκτενέως, 

τοὔνομα αὐτοῦ ἐναρμόσας ἐς τὴν ποίησιν Ὀδυσσέως τε 
ε - Ν ν , 3 , ς 3 ’ “ 
ἑταῖρον φὰς εἶναι, ποιῆσας Οδυσσέα ὡς ἐς Τροίην ἔπλεε 

4 3 , ἈΝ 3 ε 6) 712 3 ’ 2 ’ὕ Ν 

Μέντορι ἐπιτρέψαι τὸν οἶκον ὡς ἐόντι ᾿Ιθακησίων ἀρίστῳ καὶ 
Ὰ [ἡ ᾿ Ν Ν 9ἢ “ “ ΄, “3, 53 , 

δικαιοτάτῳ. πολλαχῇ δὲ καὶ ἄλλῆ τῆς ποιήσεως τιμῶν αὐτόν, 
Ν. 3 -“ ε 5) ’ ’ “, 7 

τὴν ᾿Αθηνᾶν ὅποτε ἐς λογον τινι καθίσταιτο τῷ Μέντορι 
9 ’ὔ “ 9 ἥ Ν Ν ’ “ ε “ ͵ 

οἰκυίην ποιεῖ. ἀπέδωκε δὲ καὶ Φημίῳ τῷ ἑαυτοῦ διαδασκάλῳ 
“- “ ΄“. ἣ “᾿ 

τροφεῖα καὶ διδασκαλεῖα ἐν τῇ ᾿Οδυσσείῃ, μάλιστα ἐν τοῖσδε 
τοῖς ἔπεσι 

κήρυξ δ᾽ ἐν χερσὶν κίθαριν περικαλλέ᾽ ἔθηκε 
ἑ 

Φημίῳ, ὃς δὴ πολλὸν ἐκαίνυτο πάντας ἀείδων. 

καὶ πάλιν 

αὐτὰρ ὃ φορμίζων ἀνεβάλλετο καλὸν ἀείδειν. 

242 κατεδόκεεν Βπηι ΡΝ: καταδόκεεν Ῥδ ῬΙῚ αὐτοῦ θωυμασταὶ Ν : 
αὐτὸν θ. Βπιξ 3543 πιᾶῦρ. Με Με ἤγουν ἀρησιφόνην τὴν Γνώτορος 
τοῦ Κυμαίου θυγατρός. (Ππασυβηπε Με) ἐξ ἧς ἔσχε δύο υἱεῖς" ᾿Εριφῶντα 
καὶ Θεόλαον. καὶ μίαν θυγατέρα ἣν ἔγημε στασῖνος ὃ κύπριος. ΤΏΔΙΡ. 
50. Με εὗρον ἀλλαχοῦ αὐτὸν γενῆσαι δύο υἱεῖς ἐρίφωντα καὶ θεόλαον 
καὶ μίαν θυγατέρα. ε ϑυϊάξα 34, 35 ἀξεπιπΊρϑιῖ ΓΤ ΒΟΔΓΙ5 344 αὐτέων 
ΑΣν!: 345 συνώκησαν Ν' ἀνδρὶ χίω (55. ἤγουν στασίῳ τῷ κυπρίω) 
Μαὶ : ἢ στασίνω τῷ κυπρίω Με τηδΓρ. 346 566. εἷΐ, Εὐδίῃ. 1596. 
13 ὅτι ὃ τῆς ἱστορίας Μέντης ᾿Αγχιάλοιο πάϊς ἑταῖρος ἦν τῷ ποιητῇ, ὃν 
καὶ ἀμειβόμενος τῆς φιλίας ὃ ποιητὴς ὧς Ἡρόδοτος ἱστορεῖ ἐν τοῖς περὶ 
ὋὉμήρου γενέσεως τῇ ποιήσει τε τὸ αὐτοῦ ὄνομα ἐνέθετο καὶ τὴν ᾿Αθηνᾶν 
αὐτῷ εἴκασεν 448 ἐνοσήλευεν 1.1 Μ2 ΟΖ 9 ΡῚ: Ῥᾳ].} : -ευσεν εεΐ. 
ἐκτενῶς Βτη2 ΟΖ ΡΙῸ 850 ἑταῖρος ΒΘ 35: ἐπιτρέψας ΡΈ ΡΙ2 ὡς 
οΠΊ. ργδείεσ Βπι ΡῈ "9 οὐ. 5352 τῆ ποιήσει Νί α' 353 καθίσταται 
ΑΞ Βη2 Μ2ΟΞΣ ΡΙ!0: -ηται Βηγ Με] ΡῈ 9 Ν! : σοτγγ. ΔΝ εβί. 254 οἰκυίην 
9: εἰκυίην ΑΞ Βιη2 Μ2 ΟΞ ΡΙῸ0: οἰκείαν Βπι’ Μα] : ἐοικυῖαν Ν] : εἰκεῖαν Ῥ8 
ΡΙΣ 355 ὀδυσσείη Βτι21,1 ΜΖ ΡῚ Ῥᾳ].1 : -εία ςεϊ. 257) 358-- α158, 
154 υδὶ σοάϊςε5 Φημίῳ ὅς ῥ᾽ ἤειδε παρὰ μνηστῆρσιν ἀνάγκῃ 858 ὅστε 
ςοἀά. ρταθίεσ Ρθ9 πολλῶν (55. ον) Ῥὅ δόο-- α1δ5 0] σςοαά. ἦτοι 
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ΥΙΤΑ ΗἩΒΚΟΌΟΤΕΑ 

’ Ν ἊΝ “ Ἂ 3 Φ 9 ’ Α 

μέμνηται δὲ καὶ τοῦ ναυκλήρου μεθ᾽ οὗ ἐκπεριέπλευσε καὶ 
Ψ , “ Ν Ἁ ’ ΦῊ Ἂ» Φ , 3 

εἶδε πόλιάς τε πολλὰς καὶ χώρας, ᾧ ὄνομα ἣν Μέντης, ἐν 

τοῖς ἔπεσι τοῖσδε 

Μέντης ᾿Αγχιάλοιο δαΐφρονος εὔχομαι εἶναι 
υἱός, ἀτὰρ Ταφίοισι φιληρέτμοισιν ἀνάσσω. 365 

ἀπέδωκε δὲ χάριν καὶ Τυχίῳ τῷ σκυτεῖ, ὃς ἐδέξατο αὐτὸν ἐν 
τῷ Νέῳ τείχει προσελθόντα πρὸς τὸ σκυτεῖον, ἐν Τοῖς ἔπεσι 

ἮΝ 9 (ΟΣ Ὁ) “- καταζεύξας ἐν τῇ ᾿Ιλιάδι τοῖσδε 

Αἴας δ᾽ ἐγγύθεν ἦλθε φέρων σάκος ἠῦΐτε πύργον, 
« ’ [χὰ ε ’ ) » χάλκεον ἑπταβόειον, ὅ οἱ Τυχίος κάμε τεύχων, 319 

’ τ ΕΣ: - ΜΝ ΕΕΝ, ’ὔ σκυτοτόμων ὅχ᾽ ἄριστος Ὕλῃ ἔνι οἰκία ναίων. 

κζ΄. ᾿Απὸ δὲ τῆς ποιήσεως ταύτης εὐδοκιμεῖ Ὅμηρος περί 
Ν 3 ’ Ν 9 Ν «ς ἣ» ΝΜ Ν 3 “ξ΄ ’ 

τε τὴν ᾿Ιωνίην καὶ ἐς τὴν λλάδα ἤδη περὶ αὐτοῦ λόγος 
5 ᾽ “ ἊΝ 4 “ ’ὔ Ν 9 ’ὔ Α 

ἀναφέρετο" κατοικέων δὲ ἐν τῇ Χίῳ καὶ εὐδοκιμέων περὶ 
τὴν ποίησιν, ἀπικνεομένων πολλῶν πρὸς αὐτόν, συνεβούλευον 375 
ἘΠ ,ὔ νι Στ 9 Ἀ ε , 9 , τ οξ κ οἱ ἐντυγχάνοντες αὑτῷ ἐς τὴν ἔλλαδα ἀπικέσθαι ὃ δὲ 

’ Ν ’ Ν 4 ’ ΟῚ “ προσεδέξατο τὸν λόγον καὶ κάρτα ἐπεθύμει ἀποδημῆσαι. 
’ὔ ’ ὧν ἢ τ 2 Ν " Ν Ν ἤ 

κη. Κατανοήσας δὲ ὅτι ἐς μὲν ᾿᾽Αργος πολλαὶ καὶ μεγά- 

λαι εἶεν εὐλογίαι πεποιημέναι, ἐς δὲ τὰς ᾿Αθήνας οὔ, ἐμποιεῖ 
5 ἊΝ [4 3 Ν 3 Ἷ Ν. ’ 9 ’ὔ 

ἐς τὴν ποίησιν, ἐς μὲν ἰλιάδα τὴν μεγάλην Ἐρεχθέα μεγα- 38ο 

λύνων ἐν νεῶν καταλόγῳ τὰ ἔπεα τάδε 

δῆμον ᾿Ερεχθῆος μεγαλήτορος, ὅν ποτ᾽ ᾿Αθήνη 
θρέψε Διὸς θυγάτηρ, τέκε δὲ ζείδωρος ἄρουρα. 

Ν Ν Ἁ ϑκν δὰ ὔ Ὁ ΠΝ ἘΝ Ὁ ε [ » 

καὶ τὸν στρατηγὸν αὐτῶν Μενεσθέα αἰνέσας ὡς πάντων εἴη 

361 ἐμπεριέπλευσε ΑΞ Ν! : ἔπλευσε Ναὶ 464, βόπτ-ε α18ο, 181 
364 εὔχομαι υἱὸς | εἶναι Εἰ 565 αὐτὰρ ΒηιΣ ΜΡ 5466 δὲ οπι. Βπ121,} 
Μ2ΡΙΟ “569-371 -ΞῊ 219-22: 5371 ναίων] νέμων Μα' 572 ποιήσιος 
9: ποιήσεως (55. ἴο5) Ν᾽: -εως ςεί. εὐδοκίμει Μαἷ : -ιμεῖ εἰ. ἤδη 
ὅμηρος Βτι’ ῬΗ Ρῆν! 373 τὴν οπι. Βπι ΡΈ ῬΡΡΙΙΝΙ ἰωνίαν Δ32 Βπι2 

Μ2ΟΞΖΡιθ 374. ἀναφέρεται ρΡταείεῦ Βπηι: Ρ8 ῬΘ ῬΙΟῬῪῊ ρρᾷ. κατοι- 
κέων Βπι ΒΕ ΒΘΡΙΙ ; καὶ οἶκ. «εἰ. 5375 ἀπικεομένων Ῥταεῖεν Βπηι Ῥ8 ἈϑΡΙῚ: 
ςοἀὐ4, πρὸς αὐτὸν οπ. ργαείεγ Βπι’ "9 ςοά4. πολλῶν ἐς τὴν ἑλλάδα 
ἀπικεομένων συνεβούλευον οἱ ἐντυγχάνοντες τῷ ὁμήρῳ Ῥδ 576 αὐτῷ] τῶ 
ὁμήρω Αἱ Βα ΡΠ ΝῚ 38ο τὴν ἰλιάδα Ῥϑ 382, 3832 --Β 547, 548 

382 ἀθηναίη Μα' : ἀθήνης Ῥ ΡΞ 584 αὐτῶν] αὐτὸν [1.1 δ ΡΠ! 
τὸν μεν τὸν στρατηγὸν αὐτὸν Ν'Ὶ αἰνέσας οπι. ὑταείεγ Βπ) Ρ9 ΡῚ οοάά, 
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ΥΙΤΑ ἨΕΚΟΌΟΤΕΑ 
Μ Ἁ Ν Ν ε ’ 9 “ ““ 

ἄριστος τάξαι πεζὸν στρατὸν καὶ ἱππότας, ἐν τοῖσδε τοῖς 

ἔπεσιν εἶπε" 

τῶν αὖθ᾽ ἡγεμόνευ᾽ υἱὸς Πετεῶο Μενεσθεύς. 
τῷ δ᾽ οὔ πώ τις ὁμοῖος ἐπιχθόνιος γένετ᾽ ἀνὴ μοιος ἔπιχ γ Ὧρ 
κοσμῆσαι ἵππους τε καὶ ἀνέρας ἀσπιδιώτας. 

Αἴαντα δὲ τὸν Τελαμῶνος καὶ Σαλαμινίους ἐν νεῶν καταλόγῳ 

ἔταξε πρὸς ᾿Αθηναίους, λέγων τάδε" 

Αἴας δ᾽ ἐκ Σαλαμῖνος ἄγεν δυοκαίδεκα νῆας, 
“ 9, Υ. 3.9 , Ὁ , 

στῆσε δ᾽ ἄγων ἵν ᾿Αθηναίων ἵσταντο φάλαγγες. 

ἐς δὲ τὴν ᾿Οδυσσείην τάδε ἐποίησεν, ὡς ᾿Αθηνᾶ ἐς λόγους 

ἐλθοῦσα τῷ ᾿Οδυσσεῖ ἐς τὴν ᾿Αθηναίων πόλιν ἀπίκετο, τιμῶσα 
ταύτην τῶν ἄλλων πολλῷ μάλιστα 

ἵκετο δ᾽ ἐς Μαραθῶνα καὶ εὐρυχόρους ἐς ᾿Αθήνας, 
δῦνε δ᾽ ᾿Ερεχθῆος πυκινὸν δόμον. 

κθ΄. ᾿Ἐμποιήσας δὲ ἐς τὴν ποίησιν ταῦτα καὶ παρασκευα- 

σάμενος, ἐς Ἑλλάδα βουλόμενος ποιήσασθαι τὸν πλοῦν, προσ- 
,ὔ ἊΝ ) , Ν εἰ - Ν , Ν ΝΥ ίσχει τῇ Σάμῳ. ἔτυχον δὲ οἱ ἐκεῖσε τὸν τότε καιρὸν ἄγοντες 
ε Ν 3 ’ὔ », ΄“ 72) 9. Ν Ν “ ἑορτὴν ᾿Απατούρια. καί τις τῶν Σαμίων ἰδὼν τὸν “Ὅμηρον 
9 , ’ ΦΌΒΟΝ 3 Ν 9 ’ὔὕ »] Ν 3 ἀπιγμένον, πρότερον αὐτὸν ὀπωπὼς ἐν Χίῳ, ἐλθὼν ἐς 
τοὺς φράτορας διηγήσατο, ὡς ἐν ἐπαίνῳ μεγάλῳ ποιεύμενος 
αὐτόν. οἱ δὲ φράτορες ἐκέλευον ἄγειν αὐτόν: ὁ δὲ ἐντυχὼν 

τῷ ὍὉμήρῳ ἔλεξεν, ὦ ἕένε ᾿Απατούρια ἀγούσης τῆς ῦ Ὁμήρς ᾿ ρια ἀγούσης τῆ 
’ , ’ «ε ΄ ε ε , πόλιος καλέουσί σε οἱ φράτορες οἱ ἡμέτεροι συνεορτά- 

σοντα. ὁὃ δὲ Ὅμηρος ἔφη ταῦτα ποιήσειν καὶ ἤει μετὰ : μῆρος ἔφη ή ἤει μ 
“ ’ 

τοῦ καλέσαντος. 

485 πεζῶν ΜΖ ἱππότα ΔΊ: ἱππότην ΝΙε' ΡῚῚ “586 εἴπας ΡΝ! 
387-389 --Β552-..554 5387 τῶνδ᾽ Ν' ἡγεμόνευεν ΑΖ Βηι21,} ΜΙΝ: 
υἱὸς οἵη. Εἰ Μα' Με ΡΉΡΘΡΙν! “488 τῶνδ᾽ Ν᾽ : τῶν ΒΘ 501 τάδε] 

ὧδεΡθ 5392,393 -Β557,55Σ5 5394 ἀθηνὰ ΑΖ 305 ἀφίκετο (35.π) 
Βπιὶξ 2906 πολλῶ ΑΣΒιηΖΟΞΡΙΙ; πόλεων Βπι’ ΒϑΡΙΕΝῚ : πολλῶν 
ςεί. 397, 398--ηϑο, 81 3897 εὐρυάγυιαν ᾿Αθήνην Οάγϑδαᾶ : εὐρυ- 
χώρους ΜΞ 40ο ποιήσασθαι βουλόμενος Δ" ΜΞ Ρ8 Ρ9 : ποιεῖσθαι σοαά. 
Ρτγαείεσγ Α21, Μ2 "8 ῬΘ ΡῈ Ῥαὶ].1 403 ἀπιγμένον οτη. Μ᾽ ὀπωπὼς 
Βη ΡΒ ΡΠ; ἐπιστάμενος εἰ. 404 ὡς δΔ44. Με' 406 ἔλεξεν αὐτῶ 
Βιῃέ ΡΈΡΙΣ; αὐτὸν ΡΙΘ 408 ἴει ΑΖ: εἴη ΟΣ μετ᾽ ἐκείνου τοῦ αἱ 
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ΨΙΤΑ ἨἩΒΚΟΌΟΤΒΑ 

’ Ἀν 5 , ᾿ , 
λ΄. Πορευόμενος δὲ ΕΠ ηπτεῖοῦ γυναιξὶ ἐπουποτρρ 410 

θυούσαις ἐν τῇ τριόδῳ. ἡ δὲ ἱέρεια εἶπε πρὸς αὐτόν, δυσχε- 
’ οι »ἤ»» Ν ΘΟΕ, “ ε “ ς ΝΕ ἡ 2 

ράνασα τῇ ὄψει, ἄνερ ἀπὸ τῶν ἱερῶν. ὁ δὲ “Ὅμηρος ἐς 

θυμόν τε ἔβαλε τὸ ῥηθέν, καὶ ἤρετο τὸν ἄγοντα τίς τε εἴη 
ὁ φθεγξάμενος, καὶ τίνι θεῶν ἱερὰ θύεται. ὁ δὲ αὐτῷ διη- 

’ὔ [τ ἊΝ » ’ ’ ε 3 3 ’ γήσατο ὅτι γυνὴ εἴη Κουροτρόφῳ θύουσα. ὁ δ᾽ ἀκούσας 415 

λέγει τάδε τὰ ἔπεα" 

κλῦθι μοι εὐχομένῳ Κουροτρόφε, δὸς δὲ γυναῖκα 
4 ’ Ν 3 ’ ’, δ 3 ’ 

τήνδε νέων μὲν ἀνήνασθαι φιλότητα καὶ εὐνήν, 
ε ἌΡ. 9 , ’ ,ὔ Ὲ ἢ δ᾽ ἐπιτερπέσθω πολιοκροτάφοισι γέρουσιν, 
4 Φ Ν 9 ’ ΝΥ ὩΝ “ 

ὧν ὥρη μὲν ἀπημβλυνται, θυμὸς δὲ μενοινᾷ. 420 

λα΄. ᾿Επεὶ δὲ ἦλθεν εἰς τὴν φρήτρην καὶ τοῦ οἴκου ἔνθα δὴ 
») ΟΑΝ Ἂ τ Χ ΡΝ [ς Ν [4 , Ἁ 

ἐδαίνυντο ἐπὶ τὸν οὐδὸν ἔστη, οἱ μὲν λέγουσι καιομένου πυρὸς 
3 ΕΛ ε , ’ 2 “ “ δ Ν Ὁ Ν 
ἐν τῷ οἴκῳ, οἱ δέ φασι τότε ἐκκαῦσαι σφᾶς, ἐπειδὴ Ὅμηρος τὰ 

ἔπεα εἶπεν 

ἀνδρὸς μὲν στέφανος παῖδες, πύργοι δὲ πόληος, 4125 
“ 37.959 ’ ’ “ Ν ’ 

ἵπποι δ᾽ ἐν πεδίῳ κόσμος, νῆες δὲ θαλάσσης, 
Υ͂ 3 Μ ἣν ΝΣ: ἈΝ “ 

χρήματα δ᾽ αὔξει οἶκον: ἀτὰρ γεραροὶ βασιλῆες 
[4 93 » ἀρὰ ’ 33». κν ἘΝ ην 

ἥμενοι εἰν ἀγορῇ κόσμος τ᾽ ἄλλοισιν ὁρᾶσθαι. 
3 ’ Ν Ἀ ’ Φ 9. αἰθομένου δὲ πυρὸς γεραρώτερος οἶκος ἰδέσθαι. 

410 ἐχριπτε Μα' 4τ4 θεῶ Μα' θύεται) θύουσιν Με] 417 420 
ΑἰΠμεη. 592. Σοφοκλῆς ὃ δ᾽ ὁ τραγῳδιοποιὸς ἤδη γέρων ὧν ἠράσθη Θεωρίδος 
τῆς ἑταίρας" ἱκετεύων οὖν τὴν ᾿Αφροδίτην φησὶν [4τ7- -420]" ταῦτα μέν 
ἐστιν ἐκ τῶν εἰς Ὅμηρον ἀναφερομένων. [Ρ.1,.6. 1, 248] 417 κλύε 
Αἰῃ. μεὺυ εὐχομένου ΔΙῇ. 418 μὲν ἀνήνασθαι] ἀπανήνασθαι 514. τοϑ: 
ἀναίνεσθαι ΑἸΗ. 430 ὥρη] οὐραὶ 5014. ττο: ἰσχὺς ΑΙΠ. : ὧραι (55. ἢ 
οὐρὴ) Μεα', ὥρη τοΟΥΓ. ἴῃ αἱ (55. οὐραὶ) ΤΉ ΓΡ. Σ ἢ οὐραί Με ἄπαμ- 
βλύνεται ΑΞ2 Βπιὸ 202 ΡΙθ; ἀλμβλήποι. ἘΠ ψ1: ἀπήμβλυνται 1.1} πὶ 
ΑἸ. 5υϊ1ά. τὸ : ἀπάμβλυνται εεΐ. Εἰ. τοῦδ. 40 ἀλλαχοῦ δὲ καὶ 
οὐρὰ τὸ αὐτὸ ἐφάνη λέγεσθαι, δηλοῖ δ᾽ αὐτὸ καὶ ὃ εἰπὼν ὡς τῶν γερόντων 

οὐραὶ μὲν ἀπήμβλυνται θυμὸς δὲ μενοινᾷ 
421: ἦλθεν) ἧκεν 144 11Ἴ 422 ἐδαίννυντο Βπι Μ2 ΟΖ ΡΠ; -ἡτο Ρ΄: 
εὐτο (55. γ») ΡῚῚ 425-420 ( εγίδπιεῃ 281--δϑϑ 51:14. 113-117] 425 παῖδες 
στέφανος Βηιέ ΕΤΤ.] ΜαΑ4' Με ΡΆ: στέφανοι παῖδες ( εγίαπηεη : παῖδες 
στέφανος “ϑιι14, τ13 (στέφανος σο44. ρτγαείεγ Α Οϑ) δέτε ΑΞ Βηϊ 
ΙΔΡΙ πόλιος Δ2 Βηι 426 δ᾽ αὖ πεδίου (εγίαπιεῃ δ᾽ ἐν θαλάσσῃ 
Μα' Μαξ 5ι:4. 114 (θαλάσσαις ϑ144ε ςοαά. Α Β ( Ε) 427 αὔξοι 
1: ν. οι. ( εσί. 428 λαὸς δ᾽ εἰν ἀγορῆσι καθήμενος εἰσοράασθαι 
(ετί. Ροβὲ 429 8644. ἥματι χειμερίῳ ὁπότ᾽ ἂν νείφῃσι Κρονίων (ετί. 
429 οπι. ΝΖ ϑυϊάδε 
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ΥΙΤΑ ἨἩΒΚΟΘΟΤΕΑᾺΑΛ 

εἰσελθὼν δὲ καὶ κατακλιθεὶς ἐδαίνυτο μετὰ τῶν φρατόρων'" 

καὶ αὐτὸν ἐτίμων καὶ ἐν θωύματι εἶχον" καὶ τότε μὲν τὴν 
“-“ ’ [ 

κοίτην αὐτοῦ ἐποιήσατο “Ὅμηρος. 
’ὔ ἊΝ Ν 93 , 5 ’ 93 ’ ’ 

λβ. Τῃ δὲ εἰσαύριον ἀποπορευόμενον ἰδόντες κεραμέες 
[ ’ “ ’ τινες κάμινον ἐγκαίοντες κεράμου λεπτοῦ, προσεκαλέσαντο 

Ρ} ’ ’ ὩΦ Ἂ » ΑἸ 09 [4 ’ ) τον 

αὑτὸν, πεπυσμένοι ὅτι σοφὸς εἴη" καὶ ἐκέλευον σφιν ἀεῖσαι, 
Ι Ἁ )- Τὰ “Ὁ δ ων Υ ΜΝ φάμενοι δώσειν αὐτῷ τοῦ κεράμου καὶ ὅ τι ἂν ἄλλο ἔχω- 

τς ὡς (ἡ 3 3 ΄- ἊΝ Μ Ι ἃ ῇ 

σιν. ὁ δὲ “Ὅμηρος ἀείδει αὐτοῖς τὰ ἔπεα τάδε ἃ καλέεται 

Κάμινος" 
93 Ν ’ Ν ϑ.Ρ, “3, “ 

εἰ μὲν δώσετε μισθὸν ἀείσω ὦ κεραμῆες" 

δεῦρ᾽ ἄγ᾽ ᾿Αθηναίη καὶ ὑπείρεχε χεῖρα καμίνου, 
ΧῚ “ “ὦ. ,ὔ Ν [2 , 

εὖ δὲ μελανθεῖεν κότυλοι καὶ πάντα μάλευρα, 

φρυχθῆναί τε καλῶς καὶ τιμῆς ὦνον ἀρέσθαι, 
Ν Ν 2 5 “ ’ Ν 3.59 “ 

πολλὰ μὲν εἰν ἀγορῇ πωλεύμενα, πολλὰ ὃ ἀγυιαῖς, 

πολλὰ δὲ κερδῆναι, ἡμῖν δὲ δὴ ὥς σφι νοῆσαι. 

ἣν δ᾽ ἐπ’ ἀναιδείην τρεφθέντες ψεύδε᾽ ἄρησθε 
συγκαλέω δ᾽ ἤπειτα καμίνῳ δηλητῆρας γ Ι μ ε ῆ ῆη Ώρ ᾽ 

430 ἐδαίννυτο Α3 Μ2 ΜαΑ] ΟΖ 434 ἐγκαίοντες [οἰ Μ20Ο2: -ἄοντες ςεῖ.: 
ἐκκάοντες Βηϊχξ 435 σφιν] σφίσι ϑυϊά, 151 4317 ἄδει 5υϊά. 
155 τάδε τὰ ἔπεα Ν' καλεῖται 514. 439-461 -- 514. 155-- 
115 439 ἀειδήσω ΒιηΈ 1.1} Μ42 Ρϑ ΡῚ ; ἀοιδήσω ἘΠῚῚἷ)ῬΔ ῬΙΙ ΝΊ; ἀοιδῆς ὦ 
Με! Με3255. 514. 153 440 ἀγαθὴ γαίη 514. 154 : ἢ δεῦρ᾽ ἀγαθὴ 
γαίη Με πιατξ,. ὑπέρεχε ΑΞ: ὑπερσχέ γε ΒιπΈ 11 ΡΒ ΡΡ̓ΡΗ γι; ὑπερ- 
σχέγει ἘΔ: ὑπέρεσχε γε Μαεΐ Μα3: ὑπέρσχεθε 514. 154 44: νΕΥΒ11Πὶ 
εἴ. ῬΟΠαΧχ Χ. 85 τοῖς δ᾽ ἀγγείοις προσαριθμητέον. 5 - κάναστρα, μαζονο- 
μεῖα, τὰ μὲν μαζονομεῖα ᾿Αριστοφάνους εἰπόντος ἐν Ὄλχκασι (τ, 471 Κλ), 
τὰ δὲ κάναστρα τοῦ ποιήσαντος τοὺς Κεραμέα-, οὕς τινες Ἡσιόδῳ προσνέ- 
μουσιν᾽ λέγει γοῦν 

εὖ δὲ περανθεῖεν κότυλοι καὶ πάντα κάναστρα 
441 μελανθοῖεν Βπι 5 ΡῚ ; μελανθεῖεν (55. αρ) ΝίαΞ : μαρανθεῖεν 5υἱά. 155 
(5ς. οἰσοφέι7) μάλ᾽ ἱρὰ ΑΞ Με ΡϑΝ!" 514. 155: μάλ᾽ ἱερὰ Βπι2 Βπι3 
ΕῚ ΜῈ Μαξ ΟΣ ΡῈ ΡΙΟΡῚΣ σργγαχιπηιβ: οὗ ΑΟἤδεὶ ἢ. 5ο εἰ εχ] ΟΡΎΓ. 
μίγδα μάλευρον ΔΠΟΠ. ΔΡ. ΖοΠδΓ. 1334 5 κάναστρα ῬΟΊ]αχ, εἴ. 
ΒΙΓΙΠ Ἢ π|15 ΠΔΓΠΊΘῃ ΕΠ τὖ 61 442 τιμῆς ὦνον] τιμῇ ὄνειαρ 
συ], 156 : τιμῆς ὄναρ ΑΟ: ὦνον (55. ἢ ὄναρ) Μα' Μα2 εὑρέσθαι Βπι3 
Με] Με Ρ8 ΡῚ: ; ἑλέσθαι Μαἱ σοττ.; Μαξ 55., ϑυ14. τσόὸ 443 πολλὰ δ᾽ 
ἐν ἀγυιαῖς σοἀά. : δ᾽ ἀγυιαῖς 514. 444 ἡμῖν δὲ δ᾽ ἂν Ρϑ ὄσφιν 
Βιατ Ρ᾽: ὅσφιν ΡΣ νοῆσαι] ἢ ἀεῖσαι Νία" : ἀεῖσαι 55. Με: ἀεῖσαι 
516. 158 445 ἂν δ᾽ Βιη’ ΕΠ ἀναιδείῃς ϑυϊάαε Ο ΡΨ στρε- 
φθέντες ϑιυϊά. 159 ψεύδη Βιι2 Μ2 ΟΣ Ρ!9 Θυΐάδε ΟϑΡέ: ψευδῆ ΔΑ; Βηϊ! 
Μαὶ Ρ5 Ε9 ΡῚ1 446 καμίνων Ναἱ Μ,α3 5υἱά. τόο 
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ΨΙΤΑ ΗἩΒΚΟΌΟΤΕΑ 

Σύντρίβ᾽ ὁμῶς Σμάραγόν τε καὶ Ασβετον ἠδέ γ᾽ ἴΑβακτον, 
9 ’ ’ ΟΣ τι “ 7 Ν Ν 7, 

Ὡμόδαμόν θ᾽ ὃς τῇδε τέχνῃ κακὰ πολλὰ πορίζοι. 
“- δ 

Ἱπεῖθε πυραίθουσαν καὶ δώματα, σὺν δὲ κάμινος 

πᾶσα κυκηθείη κεραμέων μέγα κωκυσάντων. 
ε ᾿ ε ’ἤ, ᾽ὔ ᾽ὔ Ν 

ὡς γνάθος ἱππείη βρύκει, βρύκοι δὲ κάμινος 
“- 7.. Ν ΄- 

πάντ᾽ ἔντοσθ᾽ αὐτῆς κεραμήϊα λεπτὰ ποιοῦσα. 

δεῦρο καὶ ἠελίου θύγατερ πολυφάρμακε Κίρκη: 
Ν ἥ ͵ [ 3 9 Ψ, Ἀὐτι9ἢ 

ἄγρια φάρμακα βάλλε, κάκου ὃ αὑτοὺς τε καὶ ἔργα. 

δεῦρο δὲ καὶ Χείρων ἀγέτω πολέας Κενταύρους, 
οἵ θ᾽ Ἡρακλείους χεῖρας φύγον, οἵ τ᾽ ἀπόλοντο" 

τύπτοιεν τάδε ἔργα κακῶς, τύπτοι δὲ κάμινον, 
3 Ν 9 3 ᾽ ε ’ὔ ΝΥ αὐτοὶ δ᾽ οἰμώζοντες ὁρῴατο ἔργα πονηρά. 

γηθήσω δ᾽ ὁρόων αὐτῶν κακοδαίμονα τέχνην. 

ὃς δέ χ᾽ ὑπερκύψῃ, περὶ τούτου πᾶν τὸ πρόσωπον 
φλεχθείη, ὡς πάντες ἐπίσταιντ᾽ αἴσιμα ῥέζειν. 

, Ν 9 ΄“Ὰ Ἷ [α, ζ Παραχειμάζων δὲ ἐν τῇ Σάμῳ, ταῖς νουμηνίαις προσπο- 

ρεύομενος πρὸς τὰς οἰκίας τὰς εὐδαιμονεστάτας, ἐλάμβανέ 

447 συντρίψαι σμάραγόν ία' 5υἱά45 τότ (συντρίψω ϑυἱάδε ΟϑΚ) : σῦν- 
τριβ (55. ψω) Μα2 σύντριβ᾽ ὁμοςεμάραγόν Ἰἰδτὶ : ὁμοσφάραγον (55. ὥς) 
Με2 ἄσβεστον ᾿ἰὈτὶ, σΟΥΓ. ϑίερμαπα γ᾽ ἄβακτον ΑΖ ΒιηΖΟΞΡΙΟΧνΙ; 
γάβακτον εχ βάγακτον Μδ: γ᾽ ἄμακτον Βτηῖ Ε' Ρ5 Ρϑ ΡΙ ; γγ ἄμοτον (35. 
γρ. συμβάκτην) ἄβικτον Μία! : εἴ. Ηεδγςῇ. ἄβακτον καὶ ἄβυκτον᾽ τὸ μὴ 
μακαριστόν : γ᾽ ἄματον (55. Κ) (μ σοΓΓ. ἴῃ β), ΠΊΑΓΡ. σαβάκτην Νία: υἱ 
Θυ1α. τός 448 ὠμοδαμόθ᾽ ΜῈ θ᾽ ὡς Ν' 5δυϊάδε ἘΡΡῚ τό πολλὰ 
οἵῃ. Βηι Μεΐ Με ΡΙ2 πολλὰ κακὰ ΑΣΡΙθ; πολὰ κακὰ Βπη21,1 ΜΖ 
ΟΞ πορίζοι 1.1 Μ3 5υ14. : πορίξει Ν' 5υἱάδε ΡῚ : πορίζει ςεἰ. 5υ144ε 
ΘΟ" Ε- 449 πεῖθε ςοαά. : στεῖλαι Μαΐ Με τυ 514. 163 : πέρθε ὅςΑ- 
ἸΡῈΓ : πρῆθε Ῥογίιι5 δῇ σεῖε, παῖε ῖ πυρέθουσαν Βυη ΝΜ α' Ῥϑ {(-ε-} (55. αἱ): 
πυρήθουσαν Ν᾽ : -αίθουσαν εεἰΐ, 5π|4. 10. ΡτῸ ἔοοο νεῖ ρατίε ἰογπδςῖβ γεοΐε 
μαρθεὶ Ηεγπιδηηῃ, εἰ. πυραιθεῖα σῖτα. 7328 450 μέγα οηϊ. ΒΡ 451 
βρύκοι οτα. Νία! : βρύκοι Νί ΑΞ : ἀρύκοι Μ3, οἴ. συ]. τς 452 αὐτῆ Βπι" 
Με: Με: αὐτοῦ ΑΞ ΕἸΓ1 ΕΝ ποοῦσα Ῥϑ ΡΙ], Θυ]άαε ΟἾΡΕΈ. 453 θυ- 
γάτηρ Βτηῖ ΕἸ ΜΈΡΘΡΙΟΡΙ πολυφάρμακος ΑΞΕΤΤΙ Μα' Με ΡῈ Ρ"νι 

455 πολλοὺς 514. τό9 456 ἡρακλῆος ΒηνῈ ΕἸ1Τ.1] ΝΜ Α' Με: Ρ5 Β9 
ΡΗΨψιδβυ4. 170 φύγον χεῖρας Βπι Μαᾳ' Με ΒΡ 457 τύπτοι (55. πί) 
Με: πίπτοι ἘΞ ϑυϊάαβ τ7ϊ κάμινος ΒιλΈ 1,1 Μ᾽ 5 ἘΡ ΡῚ Θά. : 
κάμινον ςσεἰΐ. 46ο ὑπερκύψει 11ΌὙ], σοττ. Η εγηδπη (ὑπερκύψη δε 
Οὐ 174) ταύτην Βιη Ε' Μα' Με ΡΆ ῬϑΡιι γι; ταῦτα ΑἹ Βηι ΜΞ ΟΞ 
ἘΞ 46τ φλεχθῇ ὅπως Θυϊά. 175 ἐπίσταντ᾽ ΒιΣ ΜΕΟΡΡΙΟνΙ: 
ἐπίστωντ᾽ Βτη ΕἸ Ἀ5 Ρ5 ΡΗ ; ἐπίστωνται Νία' Μα2 5ι16485175 462 ταῖς 
νουμηνίαις οὐ. 514, 176 νεομηνίαις ΝΜίαἱ 463 τὰς εὐδαι- 
μονεστάτας]) τῶν ἐπιφανεστάτων 14. 177 
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ΨΙΤΑ ἨἩΒΚΟΌΟΤΕΑᾺΑ 

τι ἀείδων τὰ ἔπεα τάδε ἃ καλεῖται Εἰρεσιώνη, ὡδήγουν 

465 δὲ αὐτὸν καὶ συμπαρῆσαν αἰεὶ τῶν παίδων τινες τῶν 

470 

σι 

ἐγχωρίων" 

δῶμα προσετραπόμεσθ᾽ ἀνδρὸς μέγα δυναμένοιο, 
ὃς μέγα μὲν δύναται, μέγα δὲ βρέμει, ὄλβιος αἰεί. 

9 »} ’ ’ “ Ν 5», αὐταὶ ἀνακλίνεσθε θύραι" πλοῦτος γὰρ ἔσεισι 
πολλός, σὺν πλούτῳ δὲ καὶ εὐφροσύνη τεθαλυῖα, 

Φ.λ Σ 9.0 ἊΨ Ὁ ΘΝ, Ν ἊΝ 4 

εἰρήνη τ΄ ἀγαθη. ὅσα ὃ ἄγγεα, μεστὰ μὲν εἴη, 
’ 32 3..ῸΝ ἊΣ ’ ο [ κυρβαίη δ᾽ αἰεὶ κατὰ καρδόπου ἕρποι μάζα, 

“κι Ν ΔΝ Ν Ν ’ [4 Φ 
τοῦ παιδὸς δὲ γυνὴ κατὰ διφράδα βησεται ὕμμιν, 
ε Ἷ 390 [4 9, [᾿ ΄“ 

ἡμίονοι δ᾽ ἄξουσι κραταίποδες ἐς τόδε δῶμα, 

αὐτὴ δ᾽ ἱστὸν ὑφαίνοι ἐπ᾽ ἠλέκτρῳ βεβαυῖα. 

νεῦμαί τοι νεῦμαι ἐνιαύσιος ὥστε χελιδὼν 

ἕστηκ᾽ ἐν προθύροις" 
καὶ 

468 δύναται] ἀὕτεῖ 51445 181 : δύναται (55. γρ. ἀὕτεῖ) Μα' Μα2Ξ 469 
αὐταὶ 1.1 Μ5 ΡῚ: ; αὐτὰρ εεἰ. 5υἱά. 182 (ἀυτὰρ 55. αἱ Με: ΜΙ42) εἴσεισι 
Βιης Με ΟΣ ΡΙῸ Μαὶ 55. : ἔσεισοὶ Ῥϑ: ἔπεισι Μαὶ τπᾶγρ., Ναξ 5014. 
182 470 πουλὺς ΘυΠ48δε ΝΖ τεθαλῆος ΡΠ : τεθαλεία Βηι6 Με Με: ΚΡ: 
τεθηλυῖα ΑΞ Βιω23 Μ20Ο3Ὀ1: 472 κυρβαίη (55. κ) Με! Μαϑ82 : κυρκαίη 
Θά, τ8Ξ κατὰ δόρπου 5υἱά. 185 : δόπου (35. ρῚ Με: ἕρπεο Ναεα' Με: 
ΞΔ, 85 ροβί ἢ. ν. Π8Ρ. 5υ]4. [186] νεγϑιιη νῦν μὲν κριθαίην εὐώπιδα 
σησαμόεσσαν : ΒΑ. εἰ Μα' ἰπ ἰεχέι, Με ̓π πηαγρ. (κριθαίη) 413 δι- 
φράδα Δ" Βα ΜΞ ΟΣ Ρ!0; διφράδος Βηηἦ ΜαῬβΡΗ͂ σι; δίφρα (55. ον) ΕἸ ῬΆ: 
δίφρου (55. α) Μαΐ: δίφρακα 5144ε ῬέΈ 187 : δίφρα οεἰξ. 51:14. οοἀά. 
βήσεται (55. κατα) Με: καταβοήσεται ϑυ1άεκε Οϑ: καταβήσεται ϑιϊάδα 
ςοαά. ςεί. ὅὕμμιν] ὑμνεῖν Μα', Με σοττγ. 51 4645 187 474 κραταί- 
ποδας ΔΣΤΙ Μ2ΟΞ 475 ὑφαίνοι ἱστὸν Α2 Βιη2 Βη)6 ΕἸ Μ2 Μεα' (ει) 
Με (εἰ) ΟΞ Ρ8 Ρ9 (εἰὸ ΡΙΟΡΗ (εν: ὕφαιν᾽ ἱστὸν ϑ5υ1445 189 ἐπὶ 
λέκτρω ΒιηῈ Με! Με: ἐπὶ λέκτρα 5114. 189 βεβαυϊα]) βεβηκυῖα 5υ]ά. 
189 476 τοι] σοι ΑΞ Βηι2 Μ20Ο2 νεύματί τοι εὔμαιον ἐνιαύσιος 
ἔσται χελιδών 514. 1τοο : νεύματι εὔμαιον ἐνιαύσιος (55. ἢ) ὥς τε (55. 
ἔσται) χελιδών Μα', πλᾶῦρ. νεῦμαι σοι νεῦμαι : νεῦμά ((οΥΓ. ἴῃ αἰ τοι 
νεῦμα (35. ον) Μα2Ζ 4716 56. εἶ, σαγπλεη αιοά Αἰἴπεη. 360 Β οἱΐδξ ἃ Τπεο- 
Βη146 ἐν β' περὶ τῶν Ῥόδῳ θυσιῶν [Ε.Η.. ἴν. 514] 471 ἐν οτη. 
ΘΙ, ΙΟῚ Ροϑβί προθύροις Ρεγδὶς 5υ16465 

ψιλὴ πόδας ἀλλὰ φέρ᾽ αἶψα 
πέρσαι τῷ ᾿Απόλλωνος γυιάτιδος 

Βδες ἴπ ἰεχίι δἀά. Μαΐ (πέρσαϊ), ἴπ πχατρ. Μ43 (πέρσε) 4718 καὶ οπι. 
Με! καὶ . «. 480 ἤλθομεν ἴῃ ΠΡ τ]5 σὐτη προθύροις σοπίϊηιιαία πα απχὶξ 
δ]. κεπδεῦ 
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9 ’ ΙΑ 3 Ν ’ ᾽ ε Ἷ 
εἰ μέν τι δώσεις εἰ δὲ μή, οὐχ ἑστήξομεν, 

5. τ κὰ , 5». 4195 Κ᾿ 
οὐ γὰρ συνοικήσοντες ἐνθαδ ἤλθομεν. 

Ν Ν ’ ΝΥΝ 3 “- , ΦΆΤ, Ἀ Ι ε Ἁ “ 

ἥδετο δὲ τάδε τὰ ἔπεα ἐν τῇ Σάμῳ ἐπὶ πολὺν χρόνον ὑπὸ τῶν 

παίδων ὅτε ἀγείροιεν ἐν τῇ ἑορτῇ τοῦ ᾿Απόλλωνος. 

λδ΄, ᾿Αρχομένου δὲ τοῦ ἔαρος ἐπεχείρησε πλεῖν “Ὅμηρος 
3 ἊΝ ΡῚ ᾽ὔ 3 “Ὁ [ Ν 3 Ἁ 

εἰς τὰς ᾿Αθήνας ἐκ τῆς Σάμου. καὶ ἀναχθεὶς μετὰ τινων 
3 ’ἤὕ 3 , 5) Ν » ΝΝ ε ’ 3 Ν 

ἐγχωρίων ἀπηνέχθη εἰς τὴν ᾿Ιον" καὶ ὡρμίσθησαν οὐ κατὰ 
“- ’ “ ’ὔ Ν 

πόλιν, ἀλλ᾽ ἐπ᾽ ἀκτῆς. συνέβη δὲ τῷ Ὅμήρῳ κατὰ πολύ τι 
9 [ον ΝΥ 9 Ν Ν “ Ψ 3 ζ 
ἄρξασθαι μαλακῶς ἔχειν: ἐκβὰς δὲ τοῦ πλοίου ἐκοιμᾶτο 

ἐπὶ τῆς κυματωγῆς ἀδυνάτως ἔχων. πλείους δὲ ἡμέρας 
ὁρμούντων αὐτῶν δι᾿ ἀπλοΐην, καταβαίνοντες αἰεί τινες τῶν 
4 “ ’ 9 ’ὔ Ν ᾿“ο“ικιε ΄ ἈΝ 9 ’ὔ 

ἐκ τῆς πόλιος ἀπεσχόλαζον παρὰ τῷ Ὁμήρῳ καὶ ἐν θωύ- 

ματι εἶχον αὐτὸν ἀκούοντες αὐτοῦ. 
’ “- Ν , Ν ἴω 9 “ ’ -“ ε ’ 

λε. Τῶν δὲ ναυτέων καὶ τῶν ἐκ τῆς πόλιος τινῶν ἡμέ- 
- “ἷἼ“οιςε Ψ ᾽ὔ “ι ε “ Α ’ 

νων παρὰ τῷ Ὁμήρῳ κατέπλωσαν παῖδες ἁλιῆες τὸν τόπον, 
ἌΝ 3 ΟΣ ’, ’ 3 “- , “ 

καὶ ἐκβάντες ἐκ τοῦ ἀκατίου προσελθόντες αὐτοῖς τάδε εἶπον" 
ΝΜ “ ͵ 3 4 ε Ἷς Ὁ 5 ’ “ 

ἄγετε ὦ ξένοι ἐπακούσατε ἡμέων, ἂν ἄρα δύνησθε διαγνῶ- 

ναι ἅσσ᾽ ἂν ὑμῖν εἴπωμεν. καί τις τῶν παρεόντων ἐκέλευε 
λέγειν: οἱ δὲ εἶπαν ἡμεῖς ἅσσα εἵλομεν κατελίπομεν" ἃ 

δὲ μὴ εἵλομεν φέρομεν. οἱ δέ φασι μέτρῳ εἰπεῖν αὐτοὺς μὴ εἵλομεν φέρομεν. μέτρς 
ἅσσ᾽ ἕλομεν λιπόμεσθα" ἃ δ᾽ οὐχ ἕλομεν φερόμεσθα. 

᾿ ’ Ν “- , “ ἌΦΕΣ ἤ ( 
οὐ δυναμένων δὲ τῶν παρεόντων γνῶναι τὰ ῥηθέντα, διηγή- 

ε " Ψ ε », 5. Ν 5.ὦ Ἃ ε “ [4 σαντο οἱ παῖδες ὅτι ἁλιεύοντες οὐδὲν ἐδύναντο ἑλεῖν, καθη- 
Ἂς 2 “- 3 ἊΨ, Ν [τὰ Ν ΝΥ “ 

μενοι δὲ ἐν γῇ ἐφθειρίζοντο, καὶ ὅσους μὲν ἔλαβον τῶν 

479 εἶ μέν τι δώσεις. εἰ δὲ μή. οὐκ ἐάσομεν Αἰπεη. 56ο ( (Ρ.1,.Ε. 11]. 
6η1τ)  48ο συνοικήσοντε 1.1 ΜΞ ῬΙ0 481: δὲ οπι. Βπι Ρϑ τὰ 
ἔπεα Βπι 5 Ρ9 οτῃ. ςεΐ. : ταῦτα ΒπιῈ ΡΠ Θυ]4, τοῦ ὑπὸ] παρὰ 516. 
10. 484 ἐκ τῆς σάμου εἰς τὰς ἀθήνας Ν!ὶ 487 δὲ Ῥϑ; δ᾽ ἐκ ςεί. 
ἴδετε: Ἐπ 5 ΒΤ 511) 494 αὐτοῖς] πρὸς αὐτὸν Βηη’ Μα' 5 ΡΡ̓ῬΗ ν! 
4645 200 495 ἀναγνῶναι 514. 202 497 εἶπον ϑιι14. 203 
ἅττα 1.1 Μ2: ἅττα (55. σσ) Βιη20Ο5 ἂν ἕλωμεν 514, 203 κατα- 
λείπομεν Με ν! 499 --Ξνῖῖ. Ῥτος. τοο. τ8 ΡΙπί. 67 ἱν. 25 ν. 42 νὶ. ὅτ 
Θυ14. 206 (εγί. 5328, οἴ, Ηδγδοῖ [τ 56 Ῥεῖ 47 ἢ. Βυν. 
ἅσσ᾽] ἃς Βπι2 1, Μ2 ΟΣ ΡΙ0 ; οὺς Ῥτος, : ὅσσ᾽ νὶΐ. ἵν ν λιπό- 
μεσθ᾽ οὗς Ῥτος. : ὅσσ᾽ ΡΙαί. : ὅσα δ᾽ ἵν, ν: ἅσσ᾽ (ετί, : λιπόμεσθα ὅσ᾽ 
(ετί. 500 παρόντων 514. 207 λεχθέντα 5.14. 502 τῇ γῇ 
Βπι 8 9 ΡῪῈ 
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ΥΙΤΑ ΗἨΒΚΟΌΟΤΕΑᾺΑ 

Ὁ , Ὡ Ν Ἀ 9 ’ 9 Μ 4 

φθειρῶν κατέλιπον" ὅσους δὲ μὴ ἐδύναντο ἐς οἴκους ἀπε- 

φέροντο. ὃ δὲ Ὅμηρος ἀκούσας ταῦτα ἔλεξε τὰ ἔπεα τάδε" 
’ὔ ἊΝ ’ 9 “ 4 , 505 τοίων γὰρ πατέρων ἐξ αἵματος ἐκγεγάασθε, 

Μ ζ ΜΝ “ ’ 

οὔτε βαθυκλήρων οὔτ᾽ ἄσπετα μῆλα νεμόντων. 
[4 δι 

λς. Ἔκ δὲ τῆς ἀσθενείας ταύτης συνέβη τὸν Ὅμηρον 

τελευτῆσαι ἐν ἤῳ, οὐ παρὰ τὸ μὴ γνῶναι τὸ παρὰ τῶν 
παίδων ῥηθέν, ὡς οἴονταί τινες, ἀλλὰ τῇ μαλακίῃ. τελευ- 

4 Ν 2 ΩΣ 3 ΚΛ 3. ἘΞ. τ 19 “ 5... τι 4 ’ - βιοτήσας δὲ ἐν τῇ Ἴῳ αὐτοῦ ἐπ᾽ ἀκτῆς ἐτάφη ὑπό τε τῶν 
συμπλόων καὶ τῶν πολιήτεων ὅσοι ἐν διαλογῇ ἐγεγένηντο 

ὑτῷ ὶ τὸ ἐλεγεῖον τόδε ἐπέγραψαν ᾿Ιῆται ὕστερον χρόνῳ αὐτῷ. καὶ τὸ ἐλεγεῖον τόδε ἐπέγραψαν ᾿᾽Ἰῆ ρον χρόνᾳ 
πολλῷ, ὡς ἤδη ἢ τε ποίησις ἐξεπεπτώκεε καὶ ἐθαυμάζετο Ὁ» θη ἢ σις μ 
ε Ν ἷ) ον {3 7 9 7 

ὕπο πάντων" οὐδὲ Ομήρου ἐστίν" 

515 ἐνθάδε τὴν ἱερὴν κεφαλὴν κατὰ γαῖα καλύψεν 
ἀνδρῶν ἡρώων κοσμήτορα θεῖον “Ὅμηρον. 

4 

κζ. Ὅτι δὲ ἦν Αἰολεὺς Ὅμηρος καὶ οὔτε ἤϊων οὔτε 

Δωριεύς, τοῖς τε εἰρημένοις δεδήλωταί μοι καὶ δὴ καὶ τοῖσδε 

τεκμαίρεσθαι παρέχει. ἄνδρα ποιητὴν τηλικοῦτον εἰκός ἐστι 
520 τῶν νομίμων τῶν παρὰ τοῖς ἀνθρώποις ποιοῦντα ἐς τὴν 

’ με Ν ’ 2 , , ον Ν, ε - 
ποίησιν ἦτοι τὰ κάλλιστα ἐξευρόντα ποιέειν ἢ τὰ ἑωυτοῦ, 

, ) » ΄ ἌΠ .9 [έ 3 Ν “- ᾿.) Ὁ σὺ 
πάτρια ἐόντα. ἤδη τοίνυν τὸ ἐνθένδε αὐτοὶ τῶν ἐπέων 

“8 τ Σ ΩΥ 

ἀκούοντες κρινεῖτε. ἱεροποιΐην γὰρ ἢ τὴν κρατίστην ἐξευ- 
“ἃ “ ρὼν ἐποίησεν ἢ τὴν ἑωυτοῦ πατρίδι προσήκουσαν. λέγει 

5285 γὰρ ὧδε" 

503 κατέλιπον] ἀνεῖλον ϑυἱά, 56το οἶκον 5]6, 504 ἔλεγε Βηγ 1 
Θυ14. 21: 505 ἐκγεγάασθε Βπιὅ Ρ9 Θιυ]4. 213 : -άατε ςεἰ. 508 ἐν τῇ 
ἴω Βταῖ: ἐνάίῳ Ν! 509 λεχθὲν Θιι14. 217 ὡς} καθάπερ 514. 
217 510 ἐτάφη ἐν τῆ ἴω κτλ. ΑΣΒΙΝΙ κπτὶ σύμπλων Βπι ΡΒ ΡΡΡΗ 
νι; συμπλεόντων ΒτηΣ Μ2ΟΣΡΙΟ πολιτέων Μ2: πολιτῶν Βιη3 ΝΑ] 
512 πολλῶ χρόνω Ν᾿ 514 παρὰ πάντων Ναὶ ὑπὸ πολλῶν 5υ14. 
222 515, 516 --- Απίῃ. Ῥα]. ν]!. 3 νῖῖ. ΡΙαι, 73, 14 (εγὶ. 337, 338 νὶί. 
ἷν. 24. 25 ν. 51, 52 νί. 63, 64 ϑιι14. 54), 55, 220, 221, εἴ. εἰ ΚαΙρεὶ 52. 
5. 48, 51, 272, 354, 416, 66ο, 661: 515 ἱερὰν Βπιξ ΟΣ 5.14. 54) 220 
καλύπτει Μεῖ Μαξ ϑυϊά. Ὀ15 Απίῃ. ΡΙαΐ. (ογί. νι. ἵν, ν, νὶ γαῖ᾽ 
ἐκάλυψεν Καὶθε] 5: 517 ἦν] ὧν Ν' 518 δὴ καὶ οὔ. ΝΙα'΄ 520 ποι- 
εῦντα Βπιέ Ν! 521 ἣ καὶ τὰ Με! 522 ὄντα Ναὶ αὐτοὶ] αὐτῶν 
ΝΜαῚ) 523 ἀκούσαντες Βτῃ Ρέ (ον 55.) κράτιστον ῬϑΝ! 524 ἑαυτῶ 
πάτριον Βτη Ρ8 Ἐ9 ΡΨ : ἑαυτῶ οπι. πατρίδι Μαὶ 
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ΥΙΤΑ ΗΕΚΟΘΟΤΈΕΑᾺΑ 

3 Ν ““ ΑΝ ΝῊ φἢ 

αὐέρυσαν μὲν πρῶτα καὶ ἔσφαξαν καὶ ἔδειραν, 
Ἂ 3....9 ’ ’ ’ἢ 4 Ι 

μηρούς τ᾽ ἐξέταμον κατά τε κνίσσῃ ἐκάλυψαν, 

δίπτυχα ποιήσαντες, ἐπ᾽ αὐτῶν δ᾽ ὠμοθέτησαν. 

ἐν τούτοις ὑπὲρ ὀσφύος οὐδὲν εἴρηται ἧ ἐς τὰ ἱερὰ χρέονται" ρ ρηται ἧ ρὰ χρ 
’ Ν “ [4 ,ὔ Ἀ 3 Ἁ Ν 3 ἐΖ 

μονώτατον γὰρ τῶν Βιλλήνων τὸ Αἰολικὸν ἔθνος οὐ καίει 530 

ὀσφύν. δηλοῖ δὲ καὶ ἐν τοῖσδε τοῖς ἔπεσιν ὅτι Αἰολεὺς ὧν 
δικαίως τοῖς νόμοις τοῖς τούτων ἐχρῆτο" 

“- ΦΙ 50. , ε ’ 80 ΧΑ 3 ΝΜ “ 

καῖε δ᾽ ἐπὶ σχίζῃης ὁ γέρων, ἐπὶ δ᾽ αἴθοπα οἶνον 

λεῖβε: νέοι δὲ παρ᾽ αὐτὸν ἔχον πεμπώβολα χερσίν. 

Αἰολέες γὰρ μόνοι τὰ σπλάγχνα ἐπὶ πέντε ὀβελῶν ὀπτῶσιν, 535 

οἱ δὲ ἄλλοι “ἕλληνες ἐπὶ τριῶν. καὶ γὰρ ὀνομάζουσιν οἱ 

Αἰολεῖς τὰ πέντε πέμπε. 

λη΄. Τὰ μὲν οὖν ὑπὲρ τῆς γενέσιος καὶ τελευτῆς καὶ βίου 

δεδήλωταί μοι. περὶ δὲ ἡλικίης τῆς Ὁμήρου ἐκ τῶνδ᾽ ἄν 
9 ’ 3 [οῚ ΝΠ 9 “ ’ 5) δὰ Ν 

τις ἐπισκεπτόμενος ἀκριβῶς καὶ ὀρθῶς λογίζοιτο. ἀπὸ γὰρ 54ο 
“ 9. ΝΜ ’ ὰ 9 [ Ἁ [ » 

τῆς εἰς Ἴλιον στρατίης, ἣν Αγαμέμνων καὶ Μενέλαος ἤγει- 
Ν “ ε ὡς Ν ἤ ΦᾺ 

ραν, ἔτεσιν ὕστερον ἑκατὸν καὶ τριάκοντα Λέσβος φκίσθη 
Ν ’ [, ΟΣ σὰ Ν ἊΝ Ν , 

κατὰ πόλεις, πρότερον ἐοῦσα ἄπολις. μετὰ δὲ Λέσβον 
3 “ Υ̓͂ [τά » ’ ε 93 “ Ν. 

οἰκισθεῖσαν ἔτεσιν ὕστερον εἴκοσι Κύμη ἢ Αἰολιῶτις καὶ 
Ν 3. ἀν Ὡς ἊΣ ’ 3 ᾽ὔ 

Φρικωνὶς καλεομένη ῳκίσθη. μετὰ δὲ Κύμην ὀκτωκαίδεκα 545 
Υ̓ Φ ζ {ὁ τος ὧν , ’, δ 2 
ἔτεσιν ὕστερον Σμύρνα ὑπὸ Κυμαίων κατῳκίσθη" καὶ ἐν 

τούτῳ γίνεται “Ὅμηρος. ἀφ᾽ οὗ δ᾽ Ὅμηρος ἐγένετο ἔτεά ΠΥ μηρος. μηρ Υ 
3 ε » 3 Ἅ ὠ “ -“ ’ ἃ ἐστιν ἑξακόσια εἰκοσιδύο μέχρι τῆς Ξέρξεω διαβάσεως, ἣν 
στρατευσάμενος ἐπὶ τοὺς “ἕλληνας καὶ ζεύξας τὸν ᾿Ελλήσ- 

ποντον διέβη ἐκ τῆς ᾿Ασίας ἐς τὴν Εὐρώπην. ἀπὸ δὲ 550 

526--528 --Α 459 46: Β 422-424 526 αὐέρυσαν Βπι2 ΟΖ: ἀνέρυσαν Μ αὶ 
Με: αὖ ἔρ. εεῖ. πρῶτα μὲν Ἐϑ 529 ἐν τούτοις γὰρ ΡΒ ῬΡ̓ΡΙΙ ἢ ἐς] 
οἷς Μαὶ χρέωνται Μα2 δαπέε οογγ., Ῥ9 532 δικαίως Δἀ4. Βπι 
ΕΒ ῬΘΡΙΙ χοροῖς τούτων νόμοις ΒπηΆ Ρ᾽ ΡΡΡΗ 523, 534Ξ4 462, 463 
Ύ 459, 46ο 534 ἔχον οἵη. ΡΟΝ: πεμπόμβολα ΜΞ 535 μόνα 
ν: 538 γεννήσιος Ν᾽ 529 τοῦ ὁμήρου Ῥ5 541 στρατίης 
Β9: -είἰης ΒιηΈ Β5 ΡῚ ; -είας σεί. 545 φρικῶτις ῬΪεΓαπΕ : φρικώτης 
ΜΈ: φιοκιῶτις Ν' : Κύμη ἡ Φρικωνὶς καλεομένη Ἡετοά. 1. 149 5ΓΑΌ. 
582: Φρικωνῖτις ϑίερῇ. ΒΥΖ. ἰπ Κύμη, αοὐ ἰεπίδξ Βαγπα5. εδάξιῃ σου- 
τιρίῖο ἂρ. Ἰζείζεπι ἰπ Ηδβ. ἔ. 143 Ηεΐηβ. οοῦγ, δ εββεϊηρ δά 
Ηετοά. 
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552 

τό 

ΨΙΤΑ ἨἩΒΕΟΘΟΤΕΑ 

τούτου ῥηϊδίως ἐστὶ ἀριθμῆσαι τὸν χρόνον τῷ ἐθέλοντι 
“ . “ 5) ’ ΄“ 9 ’ “ Ν “,ᾳ..- 

ζητεῖν ἐκ τῶν ἀρχόντων τῶν ᾿Αθήνησι. τῶν δὲ Τρωϊκῶν 
[τὰ ’ “ 5, ς Ν ε ζ 3 ’ 

ὕστερον γέγονεν Ὅμηρος ἔτεσιν ἑκατὸν ἑξήκοντα ὀκτώ. 

σΕΚΡΤΑΜΕΝ 

σμόσταχα 

10 Ῥιιβαβ 815 ΟΥ. 11. 1 Ξξ 2οὸ ΜΙ ἶ -ξ-γό6 Κὶ οἷαί Λ 6γ-η1 
“ , “ {τ ε ΄-΄ ς Ν ΄- ’ ε 

(πτπῇ ταῦτα μέντοι ποιῶν “Ὅμηρος ἡττᾶτο ὑπο Ησιόδου, ὃ 
ὑὸς ω “Ν 3 5.4: τ Ἁ ΡΡΕΘΣ ἈΝ 9 

Φίλιππος εἶπεν' ἢ οὐκ ἀκήκοας τὸ ἐπίγραμμα τὸ ἐν 
ε “ἅμ ΔΨ ΔΝ “- ’ 

Βλικῶνι τὸ ἐπὶ τοῦ τρίποδος; 

Ἡσίοδος Μούσαις ᾿Ἑλικωνίσι τόνδ᾽ ἀνέθηκεν 

ὕμνῳ νικήσας ἐν Χαλκίδι θεῖον “Ὅμηρον. 

ΡΙυΐΑτοῆα5 ϑερίεπι ὅ8Ρ. σοηνίνίατη ο. το. 153 Ε ἀκούο- 

μεν γὰρ ὅτι καὶ πρὸς τὰς ᾿Αμφιδάμαντος ταφὰς εἰς Χαλκίδα 
τῶν τοτε σοφῶν οἱ δοκιμώτατοι ποιηταὶ συνῆλθον. ἦν δ᾽ 
Ἐ1 9 9 Ν ’ ΝΥ ἊΝ [ 

ὁ ᾿Αμφιδάμας ἀνὴρ πολεμικὸς, καὶ πολλὰ πράγματα παρα- 

σχὼν ᾿Ἐρετριεῦσιν ἐν ταῖς περὶ Ληλάντου μάχαις ἔπεσεν. 

ἐπεὶ δὲ τὰ παρεσκευασμένα τοῖς ποιηταῖς ἔπη χαλεπὸν καὶ 
δύσκολον ἐποίει τὴν κρίσιν διὰ τὸ ἐφάμιλλον, ἥ τε δόξα 

“ 9 “ ε “ ΚΕΝ ς Ν » ,ὔ ᾽ 

τῶν ἀγωνιστῶν Ὁμήρου καὶ Ἡσιόδου πολλὴν ἀπορίαν μετ 

αἰδοῦς τοῖς κρίνουσι παρεῖχεν, ἐτράποντο πρὸς τοιαύτας 
9 ΄ Ν Μ Ὅν ἐς ’ “ , 

ἐρωτήσεις, καὶ προὔβαλ᾽ ὁ μέν, ὡς φησι Λέσχης 

Μοῦσά μοι ἔννεπε κεῖνα τὰ μήτ᾽ ἐγένοντο πάροιθε 

μήτ᾽ ἔσται μετόπισθεν" 
4 ’ Ὁ} ’ 9 “ ’ 

ἀπεκρίνατο δ᾽ Ἡσίοδος ἐκ τοῦ παρατυχόντος 
ΟἹ 3: ΠΡ’ 9 Ν Ν ’ [4 ν 

αλλ΄ ὅταν ἀμφὶ Διὸς τύμβῳ καναχήποδες ἵπποι 

ἅρματα συντρίψουσιν ἐπειγόμενοι περὶ νίκης. 

καὶ διὰ τοῦτο λέγεται μάλιστα θαυμασθεὶς τοῦ τρίποδος 

τυχεῖν. 

5ΞῚ τούτων Μεαῖ ῬΡ ἰδίως Μαὶ 552 τῶν δπίε ᾿Αθήνησι Βπι ΚΗ Ἐ9 
ΡΠ ; 911. ςεΐ. 553 γεγένηται Βιη ῬΗΨΝ! καὶ ἐξήκοντα Μεα' ὀκτὼ 
οἵη. ΒηῈ Μεῖ ΡΒ ΡΒ πππΊεγοβ δῦξαπα δυοίογε δαΐεγί Ουσγι!]ὰβ πη []18η. 
1. νὶ]. ἔ. 225 

16 1,εβοῃε5, οἷ, Ρ. 186. 
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ΓΕΚΤΑΜΕΝ 

ΡῬΙαΐ. Οὐδε5. σον. ν. 2. 674 Εἰ ἐνίοις μὲν οὖν ἐπίδοξος 
Μ [᾽ Ψ ὮΝ 9 ’ “ 
ἡμην ἕωλα παραθήσειν πράγματα, τὰς Οἰολύκου τοῦ Θεττα- 

λοῦ ταφὰς καὶ τὰς ᾿Αμφιδάμαντος τοῦ Χαλκιδέως ἐν αἷς 
[2 ἌΝ Ἢ ’, «ε “ Ν 7, 

Ὅμηρον καὶ Ἡσίοδον ἱστοροῦσιν ἔπεσι διαγωνίσασθαι. 

καταβαλὼν δὲ ταῦτα τῷ διατεθρυλῆσθαι πάνθ᾽ ὑπὸ τῶν 

γραμματικῶν. .. εἶπον κτλ. 

Ῥῃμοβίγαϊαβ ΗΟ οι 8. ΧΥ1]]. 2 ΞΞ 194 ΞΞ 318 ΞΞ 727 
,ὔ ἊΣ ’ ὔ ΟΝ σ Ν Φ ς 

γέγονε γὰρ ξένε γέγονε ποιητὴς Ὅμηρος καὶ ἦδεν, ὡς 

μέν φασιν ἕτεροι, μετὰ τέτταρα καὶ εἴκοσιν ἔτη τῶν 

Τρωικῶν, οἱ δὲ μετὰ ἑπτὰ καὶ εἴκοσι πρὸς τοῖς ἑκατόν, ὅτε 
Ν δὲ ’ « 3 “ 9 3 ’ » ε Ν 

τὴν ἀποικίαν οἵ ᾿Αθηναῖοι ἐς ᾿Ιωνίαν ἔστειλαν, οἱ δὲ 
εἰσιν ἈΠ τς Ν Υ , ΄ΝΟ ἊΝ ’ὔ ΔΕΙΣΟΝ 
ἑξήκοντα καὶ ἑκατὸν ἔτη γεγονέναι μετὰ τὴν Τροίαν ἐπὶ 
σ , ’ Ἁ ε ’ ΄“ Ν Φ “ 3 

Ομηρόν τέ φασι καὶ Ἡσίοδον, ὅτε δὴ ᾷἀσαι ἄμφω ἐν 

Χαλκίδι τὸν μὲν τὰ ἑπτὰ ἔτη τὰ περὶ τοῖν Αἰάντοιν καὶ 

ὡς αἱ φάλαγγες αὐτοῖς ἀραρυῖαί τε ἦσαν καὶ καρτεραί, τόν 
ἊΝ Ν Ν Ν 3 Ἀ Ἁ ε “ ’ 2 Ὁ ΦΆΓΟΝ 
ὃὲ τὰ πρὸς τὸν ἀδελῴφον τὸν ἑαυτοῦ Ι]έρσην, ἐν οἷς αὑτὸν 

ἔργων τε ἐκέλευσεν ἅπτεσθαι καὶ γεωργίᾳ προσκεῖσθαι, ὡς 
Ν , εἴ ἢ Ν Α͂ ἐΡΝ, Ὁ5 ’ , Ν 

μὴ δέοιτο ἑτέρων μηδὲ πεινῴη. καὶ ἀληθέστερα ξένε περὶ 

τῶν Ὁμήρου χρόνων ταῦτα, ξυντίθεται γὰρ αὐτοῖς ὁ Πρωτε- 

σίλεως. δύο γοῦν ποιητῶν ὕμνον ποτε εἰπόντων ἐς αὐτὸν 
4 θ “ δΝ ») λθ ’ " ’ ε Ὁ 5 Φῇ 

ἐνταυθοῖ καὶ ἀπελθόντων ἤρετό με ὁ ἥρως ἀφικόμενος ὅτῳ 
5 ΄“ ’ὔὕ 3 “Ἢ Ν Ν ’ 5 ’ 

αὐτῶν ψηφιζοίμην, ἐμοῦ δὲ τὸν φαυλότερον ἐπαινέσαντος, 

καὶ γὰρ μᾶλλον ἔτυχέ με ἠρηκώς, γελάσας ὁ Πρωτεσίλεως ἐλ Ὁ {κ ΧΕ με ἡρηκϑυ ρ 
Ν Φ 7 , “ 

καὶ Πανίδης ἔφη ἀμπελουργὲ ταὐτόν σοι πέπονθεν Χαλκίδος 

γὰρ τῆς ἐπ᾽ Εὐρίπῳ βασιλεὺς ὧν ἐκεῖνος Ἡσιόδῳ κατὰ 
Ὁ ΄ 2 ’, Ν “ Ν “ - " δ ΄ μήρου ἐψηφίσατο καὶ ταῦτα τὸ γένειον μεῖζον ἔχων ἢ σύ. 

ΓΠεπηϊβία5 εα, Ιου 1832 ΟΥ. ΧΧΧ. 348 α δεῖ δὲ ἤδη 

καὶ ἡμᾶς Ησιόδῳ καὶ Μούσαις ἀκολουθοῦντας ἐπιδεῖξαι διὰ 

πλειόνων ὡς ἄρα οὐ μάτην Ἡσίοδος σοφὸς ἐνομίσθη, ἀλλ᾽ 
3 “ 3 ’ὕ Ν Ν 5) ἤ ’ (ο5 

εἰς τοσοῦτον εὐκλείας διὰ τοὺς εἰς γεωργίαν λόγους προῆλθεν 
[γέ Ν ε 4 ἃ ’ὔ Νν “ »: -“ 

ὥστε καὶ Ὁμήρῳ περὶ σοφίας καὶ μουσικῆς ἐν ταφαῖς 
3 Ὁ) 3 ΄- - ἊΣ Ἂς “ ΄- Ἁ 

Αμφιδάμαντος εἰς ἀγῶνα ἐλθὼν παρὰ τῶν κριτῶν τὸν 
, Ν 

στέφανον καὶ τὴν νίκην ἔχειν. ὁ μὲν γὰρ πολέμους καὶ 
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ΓσΕΚΤΑΜΕΝ 

μάχας καὶ τὸν συνασπισμὸν τοῖν Αἰάντοιν καὶ ἄλλα τοιαῦτα 

προσῇδεν, ὁ δὲ γῆς τε ὕμνησεν ἔργα καὶ ἡμέρας ἐν αἷς τὰ 

ἔργα βελτίω γίνεται: καὶ διὰ ταῦτα πᾶσι τοῖς κριταῖς 
κρατεῖ. 

Α, (ΕἸ 115 111. 11. 2.77. ἀτρίοηι 7α770 11 γίίηιο οἷο 171α,ρ 1215 

2167 7107 51} παΐπέδ )α 7221 “0715 1476. αἰϊε11, δφαὶ 7107η1 6556 αἰμότμ71 

φιῖη αἰΐηο {6212 0γε δοαρηι υἱχογίηί, Ἰαφθ ἐλ Φῤ107 77, 6 

Ο51671011 σιοαῖ 71 1γῤοας φογιίμηι 65: φμΐ 171 γιογίο  ἤοίϊσοῦιο αὖ 

Προϊοάο ροδιίες ᾿γαα 7. 

ΤΑΡΔηϊα5 ΑΡοϊορία Θοοσδί5 Ρ. 553 Ὁ Μοχζεὶ!, 

ἠγωνίσατό ποτε Ὁμήρῳ Ἡσίοδος, καὶ τοῦτο αὐτὸς 

Ἡσίοδος ἐν ἐπιγράμματι διδάσκει, φιλοτιμούμενος καὶ 

λέγων νενικηκέναι τὸν “Ὅμηρον. 
Επβῖ. 4. 38 εἰ δὲ καὶ ἤρισεν “Ὅμηρος ᾿Ησιόδῳ τῷ 

᾿Ασκραίῳ καὶ ἡττήθη, ὅπερ ὄκνος τοῖς (Ομηρίδαις καὶ λέγειν, 

ζητητέον ἐν τοῖς εἰς τοῦτο γράψασιν, ἐν οἷς ἔκκεινται καὶ 

τὰ ῥητὰ τῆς ἔριδος. 

(Γῇ. εἰ ΤΖείζεβ ργοοεπηαπ) ἴῃ 111|8415 ΑἸ]ερ. δο εα. Μαίγδηρα, 1850, 

Ρ. 8: 

Ῥοβῖ δυοίοσεβ ρταεπρεηάδηι ἀπχὶ πηι5 νας Ἐ Θϑ οάθας δῖ 

4086 δὰ Ἡοπλεγυτη βρεοΐαϊ ραιίεη. εἰ δῆς αυϊάθηη νἱΐα 

΄ύδτη Ῥγοσῦϊο αἰγὶ θαυ πΐ σοαϊοθβ, ἃ Τ Ζεῖζε σοηβουρίδηη 6856 

ἴπἀς ἃ Βδηϊίο (ὧδ “͵εδιοαϊ Οὗ. εἰ .1)21. φοηιγιθηίαο 1838) εϑΐ 

οἸθαϊίυτῃ : οἷ. αὰο8 οοηρεβϑὶὶ ἈΖϑΟῆ5. δυοίοτεβ 1. ο. εἵ 

Ἑπρεπίυτη ΑΕ] ἢ 6707 δ μα το: χὶ. 88 544. αἰίδιηθη οοηδβίαδί 

ἃ Ῥτοοῦϊο Τ Ζείζεῃ 5084 ἢἰΐς βίοαΐ 4145 ἰγαχῖββθ, αί4αθ αἱ ν]ΐϑ τὴ 

Ηοτηετὶ Ῥγοουϊεδῖη 486 ἰΔΠΊΘΠ Δ ΠῚ εχϑίαϊ ἴῃ Θ8Π [ΟΓΠΊΘΠΙ 

αὐᾶθ εϑὲ ἴῃ ΟἸ]δ. ΧΙ. 626 Εχθρ. τὰ 1]. ἢ. 57-.8 

σΟΥΓΌΡοτ, τὰ ἨεϑΙ ΟἹ Ῥγοουϊεαπ νἱΐαιη οἴ ΟΟΙΓΙΡΙ586. εἴ 

Ἰπίθγε 5586. να ἰρβαὰ ἄμο βρϑοίββ, δ]ἴθδγαπὶ ΔΙΏΡ]ΙΟΓΕΠῚ, 

ἀεουτίαίατη 8]16γ8 πὶ Παρεΐ ; βαρεγεϑδί εἱ ἰδγίίϊα ἸΟΏΡΊΟΣ ἴῃ 

ὙΖείζαα Ἂχροβι!οηεη Ορεγαμη εἰ ΠΊοΘγαμ ἱπηΤη 1588, δά πτιο 

ρα Οαἰδίοτάϊατη Ῥοείζ. τηΐη. στᾶθο. 1820 11, 9 344 4086- 
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σΕΚΎΤΑΜΕΝ 

τοπάδ. νε]]θτ αυϊάδιη ΙΓ οἰ Γβϑίτηιβ ΑἸοίβ 5 ἔζαοῇ οὕτὴ 
οεἴοετα Ηεβιοάθα εἄδγεΐῖ εἰ πᾶθο πιοπυμπηεηία ρεγρο τα ἔγαᾶ!- 

ἀἰββεῖ : ἰρϑὶ Ἵοοάϊοεβ ἄὰθο Μαίγίθηβεβ ἀππτη ΟΧΟΠΙΘΏΒ6ΠῚ 

Αἰζ] τη 118. 

Οοαάϊεος υἱίας ΠΗ οοιοασας 

Μ -- Μοπδοεηβὶθ 334. Ἂδαγί. ἴπ αμπαγίο, ΗΝ 171, 5. χν. Ἂοηΐ, 
ΘΟΡΠοοΪεπι, Ηεϑιοάππι, ὨΙοη νϑἰιπὶ ρεγερείδπ,, ἸΠπεοογίξιπη. ςΟ]]δέι5 
ἃ ἃ. ΤΠοιηδβ ἴπ πϑιπ|ὶ ΔΝ ἐβίεσ Δ ΠΠ]ὶ. 

Με! -- Μαίγιίεπβὶβ Ὁ10]. παῖ. 4607 ([τ]ατί. 8). Ἵπαγέ. Π1ΠΊ. 322 Χ 230, 
ΕΠ, 133, 5. χν, πῆϑπα Ο.. 1 ,ἀϑοαγὶ5. σοπηί. ἢ. 2 ν. ν᾿ΐατη Η εϑιοαϊ στε π|, 
ἴ. 5 νᾶ ΤΖείζαε Ὀγανι τ ΠῚ. 
Με -- Μαιίγιξεηϑιὶβ Ὀ10]. πδξ. 4642 ([τὶαγί. 103). οἤαγί. Π1ΠΊ. 200 Χ 140, 

ΕΗ, 196, 5. Χν. σοπί. ἢ. 2 Γ.-4 Γ΄. ν|ΐ4π| ργδεθεῖ εαπάεπ ἴεσε δἴαᾳπε Ο, 
5. ΠΠσεῖ εχ χερσί δι 1 Πςδΐδπη. 
Ο -- ΟΧχοπίθηβὶβ Βδγοςοὶ ὅο. οἊἤπαγί. ΠηΠΊ. 205 ΧΊΙ45, ἢ 143, 5. χν. 

ςοπί. Ηεβιοάϊ Ο. Ὁ. εἰ Τπεοροηϊδε 1-σ2οὸ οὐπὶ ῬΓΟΟΙ] σοπ πε πίδγΙο. 
νὶζαπὶ ργαεθεῖ τι} {15 Ραγίϊθιι5 ΔΠΊρ}: ΠοαίδΠ,. 

ΡΙ -- ἑ ῬΑγΙ 56 Π515 σσύβεοιβ 2708 (Β (εαἰβίογα 11). Ἵπατγί., ἢ. 300, 5. χν. 
ςοπέ. Ηεβιοαὶ ορεσα οἰπὶ 56} 0115. , 

ΡΣ --Ὁἑ Ῥαγίβι 515 βίδεοιβ 2758. Ἵδατγί., ΗΕ ὅο, 5. χν. σοηί. Ηεϑιοαὶ 
Ορετγα εἰ Π΄1Ὲ5 οὐπὶ Νοβοθορα]! σα ο1115. σοπίιξ Ε. ΜΊΠΘΓ ἴῃ υδιιπὶ 
ΔΝ εβιεγιηδηηὶ. 

Ρβ -- Ῥαγίβιε Π515 ρίϑεςσι5 2763 () (δἰϑίογα:). οματί., Ε΄. 243, 5. χν. 
ςσοπξ. νΔΓΙΟΓΙ ΠῚ ἢν ΠΊΠοΟ5, Ἠ ϑῖοαϊ ορεῦα οὐπὶ ῬΥΟς]} ργαείδίομε. 

ΡΆ -- Ραγβε 515 στϑεοι5 2835 (( (᾿υδϊβίογα:). τλεπλῦγ., ἢ. 214, 5. χν. 
ςοπί. ΤΠεοογιίιπ Ὠγπποβ, Ἠ αϑῖοαϊ οροῦδ. 

Τ -- Τδιιγὶπεηϑὶ5 205 Ὁ, 111. τ6. σδαγί., Ε΄. 83,5. χνὶ. οοπί. Ῥτγοσυ]απι 
ἴῃ Ογαίν!αση. σοπίμ! (δέι!ηρ (να Ηεγοάοϊθα οὔηϊβϑα εϑί ἃ Ραβίπῖο 
ἴῃ σδὲ.). 

Νν --Καῖ. τ4ο9. 5. χὶν. ςοπέ. Τπεοροπίαπῃμ. σομίυ 1 (δίε]ϊηρ.. 
Εχ. -- νϊῖα ἴπ ΤΖείζαε Ἄχερεϑὶ ἀρ. ααδἰϑίογά. Ρ. Μ. α., 182ο, 11]. 

5 544. οὗνϊδ. Εχεβεβϑίβ σοῦ ϊσεβ ΕΟ Π6Π1ΠΊ ΡΓΟΡΓΙΟΒ ΠΙΙΠΊΕΓΟΒ Οἰΐαν]ΠΏ115. 

[(οά. Ῥαϊδεϊπιπι 18, 5. χῖν, Ποάϊε ΗΕ Ρεγρας δϑβεγνδίιπι ποη οἷΐα- 
νἹΠΊ5 : ἰεςίοπα5 επὶπὶ 4085 (. Εν, Νευπίδπη (γεῖσος “4 γἱδέοίδί15 γΟ}Ί4772 
2ιεδήήσαγι οοἰϊοοτέ Ο. Σ᾽. Ν., 1827 -- Ατὶβίοιε]15 ορῥ. εα. Βεκίεγ, Οχοη., 
1837, ἴ. Χ. 329), ΕΧ ΠηΔΥρὶπα δα. Ηεῖη511: α8α6 ΡΟΌ]Πσα 1π ΒΙΡ]]οίπεςα 
Ηειάεῖρεγραα εχίδε Ἂχβοῦιρϑιὶ ἰσθὲ α σοάϊος 111ὁὸ ἀεργοπιρίαε δἰπέ 18 
1ᾳ ἰδοΐιπι ε556 τη] Π]πιε σοηβϑίαί. νὶΐξα σαγεπί (ΟΠ 6}1Π| Β᾽πδε εἀ! 0 Π65 
(44. 1591, 1598... ἰΐεπὶ σοαΐσοπὶ Νεδρο τδηιπὶ ἃ Γ᾿ ππερρῖο δρυά 
Βοϊββοηδάϊιμ ἴπ εἄ. Ηξεβ. 84. 1824 οἰΐβίιιπι ΡγβείἝ ΓΙ 115. ΠΟῚ ΕΠΪΠῚ 6 
οσαἰαϊορο Ονυγ Πα πῸ ΕἸ ΠΟνεσῚ5. 4118115 διξ, ΠΕα 16 ΟἾΓ ΠΙΙΠΊΕΓΟ 54 ἘΠῚ 
ποίανεγις Ζαοῦ εαιϊάεπὶ ΡεΕΓΒΡΕχὶ.] 
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ΨΙΓΑΙ ΠΕΘΙΘΘΙ ΡΑΚΝΤΊΟΥΤΙΩΑ 

[νεβε. 11. ς. 2, Ηαβ8. εα. ζΖαςῖ, 1884, Ρ. ΧΙϊ. 317] 

, 3 ΘΥΡΕῸΝ ς Ν «ε ’ ΄, ς Ν Ν 
συνηκμακεναι δ᾽ αὐτὸν οἱ μὲν Ομήρῳ φασίν, οἱ δὲ καὶ 

Ὁμήρου προγενέστερον εἶναι διισχυρίζονται. καὶ οἱ μὲν 

προγενέστερον εἶναι τοῦτον Ὁμήρου διισχυριζόμενοι ἐν 

ἀρχαῖς εἶναί φασι τῆς ᾿Αρχίππου ἀρχῆς, Ὅμηρον δ᾽ ἐν τῷ ΡΧ η ρΧ ΡΧῆ5"». Ὡμήῆρ : 
, ε ϑ.ΥΑν, μϑ εν 3 3 9 

τέλει. ὁ δ᾽ ἤΑρχιππος οὗτος υἱὸς ἦν ᾿Ακάστου, ἄρξας 
3 ὔ Κ , ε ἌΝ ’ 3 Ν “ ,ὔ 

Αθηναίων ἔτη λε΄. οἱ δὲ συγχρόνους αὐτοὺς εἶναι λέγοντες 
ΦΆΙΝΝ “ “- 9 “ , 3 ὕν, 

ἐπι τῇ τελευτῇ τοῦ ᾿Αμφιδάμαντος τοῦ βασιλέως Ευβοίας 
ἈΝ } Ν ,ὔ « 

φασὶν αὐτοὺς ἀγωνίσασθαι καὶ νενικηκέναι Ἡσίοδον ἀγωνο- 

θετοῦντος καὶ κρίνοντος Πανήδου τοῦ βασιλέως, τοῦ 

ἀδελφοῦ ᾿Αμφιδάμαντος, Γανύκτορός τε καὶ τῶν λοιπῶν. 

ἐξηρωτηκέναι γὰρ αὐτοὺς πολλὰ πρὸς ἀλλήλους φασὶ δι᾽ 

ἐπῶν αὐτοσχεδίων καὶ ἀποκρίνασθαι, καὶ πᾶσι τὸν “Ὅμηρον 
τὰ πρωτεῖα λαμβάνειν' τέλος τοῦ βασιλέως Πανήδου 

2 ’ 3 “ ἊΝ ἵ “ ε “ 5) ΄“ 3 

εἰπόντος αὐτοῖς τὰ κάλλιστα τῶν ἑαυτῶν ἐπῶν ἀναλεξα- 

μένους εἰπεῖν, Ὅμηρος μὲν ἄρχεται λέγειν τοῦτο τὸ χωρίον 
2 Ν “- Ὁ) “ 3, ’ » 

ἀπὸ πολλῶν ἐπῶν ἀρξάμενος ὄπισθεν". 
2 Ν 3 Ή... ΜᾺ Ὁ Κ᾿ ’ ’ 3 ’ 015, [ ἀσπὶς ἂρ ἀσπίδ᾽ ἔρειδε κόρυς κόρυν ἀνέρα ὃ ἀνήρ, 

“ 3 ες , ’, “ Ι 
ψαῦον δ᾽ ἱππόκομοι κόρυθες λαμπροῖσι φάλοισι 

’, ε δ ἦν ΟΣ , 3 

νευόντων" ὡς πυκνοὶ ἐφέστασαν ἀλλήλοισι, 
Ἂ , ’ ς ’ὔ Ν ἴον 

καὶ περαιτέρω τούτων. Ἡσίοδος δὲ τῶν 

Πληιάδων ᾿Ατλαγενέων ἐπιτελλομενάων 

2 εἶναι διισχυρίζονται οτη. Με] καὶ οἱ μὲν οἷ μὲν οὖν Μαΐ 
8 ὁμήρου τοῦτον Ο : τοῦτον οπι. Μα2 τοῦτον ἐν ἀρχαῖς Μ 43 4 ἀρξίπ- 
που ἄρξιππος ςοἀά., σογτ. (διξ]ηρ ἀρχῆς τὸν ἡσίοδον ἐν δὲ τῷ τέλει 
τὸν ὅμηρον Ο 6 εἶναι] γεγονέναι Μεϊ τοῦ ῬΥΓΙ5 ΟΠ]. 
ΜεαῖοΟ 8 καὶ αὐτοὺς φασὶν Ο νενικηκέναι ΝΜ α' ΜαΟΡέν: 
-κότα ςεϊ. 9 κρίνοντος τὰ μέτρα Να' ΜαξΟ Κα. πανίδου εοάα., 
εἴ, (εγί. ὅρ 1Ὸ γανέκτυρός Ο: γαννήτορος Μαϊ 1 ἤρωτ.Ο: 
ἠρωτηκέναι.. .. 27 καὶ σφάγια οἵη. Μαΐ 4644. π1ρ΄. ἱπέ, 12 ἀπο- 
κρίνεσθαι Ο 14 γρ. ἀναλεξομένους Ο 15 τουτὶ Ο ὅμηρος 
μὲν ἦσεν ἄνωθεν ἀρξάμενος Μαὶ 1]-19Ξ Νᾧ 531-133 18 κόρυϑες 
καὶ τὰ ἑξῆς Μαὶ οπΊ5515 Ἵσείεγὶβ 20 ἔλεγε δὲ καὶ περαιτέρω 
Ο τῶν] τοῦ Μ ἔχ. 21--Ο.Ὁ. 5383 ἀτλαγεννάων Ο : -γενάων 
Ἔχ. Ῥᾶγ. 2707 Ροβί 2ο 844. ἄρχεσθαι ἀμητοῦ καὶ τὰ λοιπὰ Με! 
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ΨΙΤΑΕ ΗΕΒΙΟΌΙ ΡΑΚΤΊΟΝΙΑ 

ἀπάρχεται καὶ ὁμοίως Ὁμήρῳ προβαίνει μέχρι πολλοῦ 

τῶν ἐπῶν. καὶ πάλιν ἐπὶ τούτοις οἱ παρεστῶτες πάντες 
- ΡῚ ’, δ “ δὴ “ 3 Ι, ς 

τῶν ἐλλογίμων καὶ στρατιωτῶν τὸν “Ὅμηρον ἐστεφάνουν, ὁ 

δὲ Πανήδης ἔκρινε νικᾶν Ἡσίοδον ὡς εἰρήνην καὶ γεωρ- 28 
,ὔ , ᾿Ν 3 θ ’ Ὅ , ΝΝ 

γίαν διδάσκοντα, καὶ οὐ καθάπερ “Ὅμηρος πολέμους καὶ 

σφάγια. ἀλλὰ ταῦτα μέν εἶσι ληρήματα τῶν νεωτέρων καὶ 
[ “ Ν᾽ 93 [4 3 ΄“΄- 9 

πλάσεις τῶν πρὸς ἀλλήλους ἐρωτημάτων καὶ τῶν ἐξ 

Ὁμήρου παρεκβεβλημένων ἐπῶν καὶ ὑπ᾽ ἐκείνου δῆθεν 
ε ͵ὕ [72 Ων ε “ ε ΡῚ φ “- ΔΨ] 

ῥηθέντων. “Ὅμηρος γὰρ ὃ χρυσοῦς, ὡς ἐγῴμαι, μᾶλλον δ᾽ 30 
Ν [2 93 ’ὔ 4 ’ ε ’ 

ἀκριβεστάτως ἐπίσταμαι, πολὺ τε παλαιότερος Ησιόδου 
ε “-“ Ἁ ᾳ) Ν Ν ,, 3 ᾽ὔ Ν 

ὑπῆρχε, καὶ εἰ πρὸς τοὺς θρυλλουμένους ἐκείνους θεοὺς 

ἔριν ἐστήσατο λόγων, καὶ κατὰ τούτων ἂν τὰ πρωτεῖα καὶ 
ὌΝ Ἷ 3 ’ 5 3... Δ φ “ εν ς 

τοὺς στεφάνους ἡνέγκατο. ἀλλ᾽ ἴσως ἕτερος Ομηρος ἣν ὃ 
““ [4 ’, 93 ’ὔ ε “ ν “ ε ,ὔ 

τῷ Ἡσιόδῳ ἰσόχρονος, ὁ τοῦ Εὔφρονος παῖς ὁ Φωκεύς, 35 

ὁ καὶ τούτῳ τὴν ἔριν στησάμενος, κἂν τὰ ἔπη τοῦ θείου 
Ἂ Ἅ 3 .Ν “" ε ’ ᾽ ’ “ 

ἐκείνου ἀνδρὸς τῇ ὁμωνυμίᾳ πεπλανημένοι λέγειν τοῦτον 
Ρ.) Ἧ “ Ν Ν , ε 7 

ἐπλάσαντο.ς Ὅμηροι γὰρ πολλοὶ γεγόνασιν ἕτεροι ζήλῳ 
“" “ Ν “ Ν, “-“ 

τοῦ παλαιοῦ τὴν κλῆσιν λαμβάνοντες" καὶ γὰρ καὶ τοῦ 

Φωκέως Ὁμήρου τούτου ἕτερος ὑπάρχει νεώτερος Ὅμηρος. 40 

οὗτος ὁ νεώτερος Ὅμηρος ἦν παῖς ᾿Ανδρομάχου, τῷ γένει 

Βυζλντιος, ὁ τὴν Εὐρυπύλειαν ποιήσας. τὸν παλαιὸν δ᾽ 

Ὅμηρον Διονύσιος ὁ κυκλογράφος (ΕΗ... 1!. το) φησὶν 

ἐπ᾿ ἀμφοτέρων ὑπάρχειν τῶν Θηβαικῶν στρατειῶν καὶ τῆς 

22 μέχρι πολλῶν ἐπῶν ναἱρ΄. : πολλοῦ τῶ ΜΝ γρ. Ὁ 4238 καὶ πάλιν 
καὶ Νία3 24 τῶν στρατιωτῶν Ο: στρατιῶται ἔχ. : καὶ στρατιωτῶν 
Ῥαγ. 2773: πάντων τῶν ἑλλήνων στρατιωτῶν ῬδΓ. 2774 25 πανίδης 
ςσοαά. 27] ἀλλὰ... 46 προγενέστερον οτὴ. Μία ληρήματα τῶν 
νέων εἰσὶ α2 Ο 29 παρεκβεβλημένων Ν : παραβεβλ. ςεί. ἐκεί- 
νων Ο 80 ῥηθέντων) εἰρημένων ἔχ. Ῥταείεῦ ῬΑΓ. 2773, 2714 πολὺς 
(35. χρυσοῦς) Μ4: 81 ἀκριβῶς ἔχ. Ῥαγ. 2773 32 τεθρυλλη- 
μένους Μία: ἔχ. Ῥατ. 2773, 2774 33 ἔριν λόγων ἐστήσατο ΜαΑ: 0 
34 ὃ ἕτερος Ν ἔχ. ῥταεῖεσ Ῥδγ. 2707, 2773 835 τοῦ ἡσιόδου ἔχ. 
ΡΓδείεσ Ῥϑγ. 1310, 2707; 2774 46 ἔπη Ν : οπι. σεΐ. 38 ἐγεγό- 
νασιν Μα: 3809 παλαιοῦν : πάλαι ςεῖΐ. τὴν κλῆσιν τούτου Νῖ 4: : 
τὴν τούτου Ο ἔχ. 40 ἕτερος ὅμηρος ὑ ὑπάρχει “νεώτερος Ο : νεώτερος 
ὅμηρος ὁ τὴν εὐρυπύλειαν ποιήσας ἦν δὲ οὗτος παῖς ἀνδρομάχου ἔχ. 
41τ οὗτος οὖν Ὁ 42 εὐρυκλίαν ἔχ. Ῥαγτ. 2774 42 5646. εβἊεπὶ ΤΖεΐζεϑ 
ΟὨΠΠΠΙΔά. ΧΙ]. 183 544.) 200 544.) ΧΙ]. 644-641 44 ἤγουν τῶν θηβ. Ὁ 
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45 Ἰλίου ἁλώσεως. ἐκ τούτου οὖν λογίζμαι τοῦτον τοῦ 
ε ’ 4. ΧΑ τον: ΡΝ ῇ 3 ῇ Ν 

Ησιόδου εἰναι υ ἐτῶν προγενέστερον. ᾿Αριστοτέλης γὰρ 

ὁ φιλόσοφος, μᾶλλον δ᾽ οἶμαι ὁ τοὺς πέπλους συντάξας 
9 Ν᾿ ᾽ὔ ͵7ὔ ((. 1574 Κοβ.) ἐν τῇ Ὀρχομενίων πολιτείᾳ (τ. τοο Νεὺ- 

ΤΩΔΠΠ 524 Βοβ.), Στησίχορον τὸν μελοποιὸν εἶναί φησιν 
εχ ε ’ 9) “ , λα ΖΣ ΄ “Ὁ 

δουϊὸν Ησιόδου, ἐκ τῆς Κτιμένης αὐτῷ γεννηθέντα τῆς 

᾿Αμφιφάνους καὶ Τανύκτορος ἀδελφῆς, θυγατρὸς δὲ Φηγέως. 
ε Ν ’ Ὁ ’, Ἂν , “ 
ὁ δὲ Στησίχορος οὗτος σύγχρονος ἣν [Πυθαγόρᾳ τῷ φιλο- 

σόφῳ καὶ τῷ ᾿Ακραγαντίνῳ Φαλάριδι" οἱ δ᾽ Ὁμήρου υ' 
ὡς ’ μ Ὁ ἰς ’, 

ὑστερίζοντα ἔτεσι καθά φησι καὶ Ἡρόδοτος. συνεγρά- 

55 Ψατο δ᾽ ὁ τοιοῦτος Ἡσίοδος βίβλους ις΄, “Ὅμηρος δ᾽ ὁ 
παλαιὸς ιγ΄. 

45 γοῦν α Εχ. τοῦ ἡσιόδου Ν : τὸν ἡσίοδον εεῖ. 46 προγενέστερον 
ΜαξοΟΝ : μεταγ. τν. ςεί. ᾿Αριστοτέλης . - . 48 πολιτείᾳ] φασὶ δέ 
τινες ΝΙαἱ 46 ἣ ὃ φιλόσοφος Με3 47] ἣ μᾶλλον συνάξας 
τηαγΡ. εα. Η εἰη51 48 πολιτείᾳ] πόλει Ο : στρατείᾳ ῬΑ 49 μελῳ 
δοποιὸν Ο φασὶν υἱὸν τηᾶγξΡ. εἄ. εἰ Π511 50 κλυμένης ΘΠΟΙΓ. ΕΧ 
κτιμ- Μαὶ : κτημένης ἔχ.: κτημένης Μαῇ : κεκτημένης Ὁ πιᾶῖξΡ. εὐ. 
Ἠεἰη511, οοῦγ. Ἠ σιηδηπ ΟΡΡ. νἱ. 152 51 γαννήτορος αὶ ἀδελ- 
φοῦ Ν τιᾶῖρ. εά. Ηεϊη511 ὀφηγέως οτ. δὲ Μεαξ: φηξγέως Με!: 
φυγέως ΤΝ: φυσέως τηᾶῖρ. εα. Ἠεἰπ51}: φυγισέως ΡῚ: θησέως Ν: 
Φηγέως (ετΓί. 227 52 ὃ δὲ στησ.. . . 56 ιγ΄ οηϊ. Με: 53. (ροβί 
φαλάριδι) ἀστυπαλιεὺς ἦν τῷ γένει ὁ φάλαρις, ὡς αὐτὸς φησὶν ἐν (ΟΠ1. 
Μ432) ἐπιστολαῖς ταῖς αὐτοῦ (Ε᾿Ρ. ἷν), τύραννος δὲ ἀκραγαντίνων, ἔγὼ δὲ 
οὐκ ἠκριβωμένως (ἀκριβολογησάμενος Ῥαγτ. 2774) ἀκραγάντινον ἐκάλεσα 
τῇ κοινῇ χρώμενος συνηθείᾳ ἡ δὲ ἀστυπάλη πόλις ἐστὶ τῆς σάμου α30 
Ἐχ. Ῥαυ. 2707, 2774 τετρακοσίοις ἔτεσιν Ο 54 ὑστερίζοντα : 
-ον οεἰί. εἰ Κα. (Ροβὲ ἡρόδοτοΞ) ἀλλὰ καὶ τοὺς χρόνους εἰπόντες ἐν 
οἷς ἔφασαν ἀνηκμακέναι ἡσίοδον εἴπωμεν καὶ πόσας βίβλους ἐξεπονήσατο: 
Ἑ Ἐ τ βίβλους μὲν οὖν οὗτος ἑξκαίδεκα συνεγράψατο" ὅμηρος δὲ ὃ παλαιὸς 
δεκατρεῖς Μα20 2. 
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σΕΚΤΑΜΕῈΝ ἨἩΟΜΕᾺΚῚ ἘΤ ἩΒΒΙΟΌῚΙ 

Α 

ῬΑΡρυτιβ 5. 11]. ἃ. σ᾿ Ζγωιασγς Γογίο Ῥαῤγνγὶ εα. 1. Ῥ, Μαπαῆν, 
Θ.ΌΠ1ΠΙ 1ϑοι, Ρ. 

τροῖπον 
αἀπαντων 
των κριτῶν 

π͵]ανηδου προε 
δ παρελθον 

[τα 1 ησιοδον ἐρὼ 
ταιν κατα τοιαδε υἱιε 
μέλητος ομῆρε θεων απο] μηδεα 
ειἰδως εἰπ᾿ αγε μοι παμπρωΐΪτα τι 

το [φερτατον εστι βροτοισι]ν τον 
σοιπ' 

ἐπ] αρίχην 
εἸπιχθονιοισι 

φυντα δ] οπως ὠκισ 
15 τὰ πυλας αἰδαο περησ]αι επιβα 

λομενος ὃ ο ησιοδΊ]ος ἐερωται το 
ἢ αγε μοι και το]υτο θε[οις 
ἐπιεικελ ομῆρε τι θν]ητοις καλ[λι 

στον εἾιναι ο δ ομὴ 
20 [ρος στιχους 

δαιτ]υ[μονες ὃ 
ανα δωματ ακουαζ]ων[τ]αι 

Β 

η0, πο. ΧΧν. 

θίωσι τραπεζαι σιτου και κρειων με] 
θυ ὃ [εκ Ἰοιν[οχο] 
ος φορεηΪσι κ͵]αι ἐκχε[ιηι δεπαεσσιν 
τουτο μοι καλλιστίον ειδ] 
εται εἰναι ρηθενΐτων δε του] 
των τῶν ἐπωνΪ 
φασιν θαυμασθηναι τους στι 
χοὗὺ ὑπο των ελληνων στε χρυ] 
σους αὑτους προσαΪ γορευθηναι 
προ των δειπνων και 
δὼν προκατευχοντίαι παντες 1 
αχθεσθεις δε ο ἡσιοδος ε 
πι τὴν ἀποριαν της ἱερωτησεως] 
ὠρμῆσεν και λεγει τους στιχους 
τουσδε μουσα γε μοι[τα τ ΠῚ 
τα τ ἐσσομενα προ τ εοντα 
των μεν μηθεν αειδε συ ὃ αλλης] 
μνησαι αοιδης ο ὃ ομίηρος βουλοΐ 
μενος λυσαι την αποίριαν της ε] 
ρωτησεως αποφεΐ τους] 
στιχους τουσδεῖ αμφι]) 
διος τυμβον καναχηποδὲες ιπ| 
ποι αρμαΐτα ερι] 
ζοντες [περι νικης 

ομηρου 

25 

30 

35 

40 

48 

Ὅμηρον καὶ Ἡσίοδον τοὺς θειοτάτους ποιητὰς πάντες 
ἄνθρωποι πολίτας ἰδίους εὔχονται λέγεσθαι. ἀλλ᾽ Ἣσίοδος 

ὩΣ ἣΝ 9. » 5 , [ “ , 

μὲν τὴν ἰδίαν ὀνομάσας πατρίδα πάντας τῆς φιλονεικίας 

ἀπήλλαξεν εἰπὼν (Ὁ... 639, 64ο) ὡς ὁ πατὴρ αὐτοῦ 

εἴσατο δ᾽ ἄγχ᾽ Ἑλικῶνος ὀιζυρῇ ἐνὶ κώμῃ 5 
Ασκρῃ, χεῖμα κακῇ, θέρει ἀργαλέῃ, οὐδέ ποτ᾽ ἐσθλῇ. 

8 ὙΠειηϊβέϊιβ οὐ. ΧΧΧ. ᾿ηΐγα ο. πᾶσι τοῖς κριταῖς κρατεῖ. 
(οαϊοος 1, 5 Ὁ) (-- Ρ8ρ. 1)0}]1π.) 

καὶ τοῦ γένους καὶ ἀγῶνος αὐτῶν 1, 
5 νάσσατο Ἠεδιοάαξ 

ἩΗΟΜ. ν. 225 

Τιτνινθ : περὶ ὁμήρου καὶ ἡσιόδον 
2 λέγεσθαι] γενέσθαι ΒΑτπε5 
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“ Ν “Ὁ ε 3 “ ς ΜΝ ε 2 

Ὅμηρον δὲ πᾶσαι ὡς εἰπεῖν αἷ πόλεις καὶ οἱ ἔποικοι 

αὐτῶν παρ᾽ ἑαυτοῖς γεγενῆσθαι λέγουσιν. καὶ πρῶτοί γε 
Σμυρναῖοι Μέλητος ὄντα τοῦ παρ᾽ αὐτοῖς ποταμοῦ καὶ 

Κρηθηίΐίδος νύμφης κεκλῆσθαί φασι πρότερον Μελησιγένη, 
[τ ΄ ’ὔ [2 σι Ν 

ὕστερον μέντοι τυφλωθέντα “Ὅμηρον μετονομασθῆναι διὰ 

τὴν παρ᾽ αὐτοῖς ἐπὶ τῶν τοιούτων συνήθη προσηγορίαν. 

Χῖοι δὲ πάλιν τεκμήρια φέρουσιν ἴδιον εἶναι πολίτην 
λέγοντες καὶ περισῴζεσθαί τινας ἐκ τοῦ γένους αὐτοῦ παρ᾽ 

αὑτοῖς “Ομηρίδας καλουμένου. Κολοφώνιοι δὲ καὶ τόπον 
’ὔ’ Ὁ φ ΠΝ , Ι “ 

δεικνύουσιν, ἐν ᾧ φασιν αὐτὸν γράμματα διδάσκοντα τῆς 
’ “. ΄᾿ 

ποιήσεως ἄρξασθαι καὶ ποιῆσαι πρῶτον τὸν Μαργίτην. 
Ν Ν “ ’ 9 “- , Ν ὍΔ ςΝ 

περὶ δὲ τῶν γονέων αὐτοῦ πάλιν πολλὴ διαφωνία παρὰ 

πᾶσίν ἐστιν. Ἑλλάνικος (τ. 6) μὲν γὰρ καὶ Κλεάνθης 
(π΄. 592 Ατη.) Μαίονα λέγουσιν, Εὐγαίων (Ε.. Η. 6. 1. τ6) 

δὲ Μέλητα, Καλλικλῆς δὲ Δμασαγόραν, Δημόκριτος δὲ ὁ 

Τροιζήνιος Δαήμονα ἔμπορον, ἔνιοι δὲ Θαμύραν, Αἰγύπτιοι 

δὲ Μενέμαχον ἱερογραμματέα, εἰσὶ δὲ οἱ Τηλέμαχον τὸν 

᾿Οδυσσέως: μητέρα δὲ οἱ μὲν Μῆτιν, οἱ δὲ Κρηθηίδα, 

οἱ δὲ Θεμίστην, οἱ δὲ “Ὑρνηθώ, ἔνιοι δὲ ᾿Ιθακησίαν τινὰ 

ὑπὸ Φοινίκων ἀπεμποληθεῖσαν, οἱ δὲ Καλλιόπην τὴν Μοῦ- 

σαν, τινὲς δὲ Πολυκάστην τὴν Νέστορος. ἐκαλεῖτο δὲ 

Μέλης, ὡς δέ τινές φασι Μελησιγένης, ὡς δὲ ἔνιοι 

ἼΑλτης. ὀνομασθῆναι δὲ αὐτόν φασί τινες Ὅμηρον διὰ τὸ 

ἡ ἄποικοι ἨεγΙΔΠΠ 8 γε] τὲ [., σογγ. ΘίοΘΡἢ. 10 κρηϊθίδος 
Ι,5, σογγ. Νιεΐζβοῃε μελησιγενῆ 1.5, εἴ, 28 17 μαργήτην 55, 
ΟΟΥΓ. ΠΊΔΓΡ. 19 Κλεάνθης) ἀε Νεαπίπε σορὶίαί Ασγηϊπ (ϑιοὶς. 
ἴγαϑϑ. 1905. 1323) 20 Μαίονα] "1 αίονα 1. : βίονα (55. ω) 33), ΠΟΓΓ. 
Θίυγζ Ηε]]δηὶς. ἔτ. 171 Εὐγαίων) εὐμηαίων 1. : εὐμαίων 55, ΠΟΓΙΓ. 
Μεϊπεκε Απαὶ]. ΑἸεχ. δὲ : Ο3]11ο]165. Εδθγίοεϊο Ἰφποῖιι 94] ΔΙ ΠῚ ῸΠῚ 
Ἡοπηεγιιπ Παριϊξ νιῖ. νὶ. 17 21 μασαγόραν 1,35: μασσασώραν 
ΤΖείζΖ. ργοοεπ,. 62, σοΥΓ. ΒΆΓΠΕ65 6]. νὶξ, ν]]. 5, το : Μνασαγόραν οΠάε ΕΠ" 
Μυβ. 536. 417 Δημόκριτος) Ιερ΄. Δημοκρίνης; οἴ. νὶί. νὶ. 28 κατὰ δὲ 
Δημοκρίνην ᾿Αλήμονος, 5000]. Α Β744 : Δαήμονα εἰ ΤΖείΖεβ 62 
22 θάμυριν ΤΖείΖζεβ 64 23 μενεμάχην | αἰἴγύπτιον τυγχάνοντα 
ἱερογραμματέα Τ ΖείΖεΞ 6ὅο, 61 “ηΠΠρογραμματέα 1, 3, Τλᾶῖρ. προγραμ- 
ματέα 5, σοΥΓ. Νδιοὶς 25 θεμίτην ἴ,9 εὐγνηθώ 1,5, 
σοΥγ. ΔΝ εβίεγιηδηπ, εἴ, νιΐ. ἵν. 2 28 μελησιγενὴς 1.5 29 ΓΑλτηϑ]) 
αὐλητὴν 1, 3, οσοτγ. Δ ΕἸ ΚΕ ο]. ΔΙΠεποογ. ἀρ. 5ῈΠο], Τ Χ 5ὲ 
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τὸν πατέρα αὐτοῦ ὅμηρον δοθῆναι ὑπὸ Κυπρίων Πέρσαις, οἱ 
δὲ διὰ τὴν πήρωσιν τῶν ὀμμάτων" παρὰ γὰρ τοῖς Αἰολεῦσιν 

οὕτως οἱ πηροὶ καλοῦνται. ὅπερ δὲ ἀκηκόαμεν ἐπὶ τοῦ 

θειοτάτου αὐτοκράτορος ᾿Αδριανοῦ εἰρημένον ὑπὸ τῆς Πυθίας 
Ἀ, Ὁ ἐ 3 ’, “ ἊΝ ,ὔ ’ 

περὶ “Ομήρου, ἐκθησόμεθα. τοῦ γὰρ βασιλέως πυθομένου 

πόθεν Ὅμηρος καὶ τίνος, ἀπεφοίβασε δι᾿ ἑξαμέτρου τόνδε 

τὸν τρόπον" 
Υ̓͂ ’ ὅ. 1.5 Ἀ Ἁ ἤ ΄- 

ἄγνωστόν μ᾽ ἔρεαι γενεὴν καὶ πατρίδα γαῖαν 
3 » “ [4 3.5 ’ὔ’ ’ 3 

ἀμβροσίου σειρῆνος. ἕδος ὃ ᾿Ιθακησιός ἐστιν, 

Τηλέμαχος δὲ πατὴρ καὶ Νεστορέη ᾿Επικάστη 
ε Ὁ Ν “- ΜΝ ’ δ 

μήτηρ, ἥ μιν ἔτικτε βροτῶν πολὺ πάνσοφον ἄνδρα. 
Ὁ ᾿ “ 4 Ἁ ’ Ν Ἁ οἷς μάλιστα δεῖ πιστεύειν διὰ τε τὸν πυθόμενον καὶ τὸν 

ἀποκρινάμενον, ἄλλως τε οὕτως τοῦ ποιητοῦ μεγαλοφυῶς 

τὸν προπάτορα διὰ τῶν ἐπῶν δεδοξακότος. 
Μ» Ὡς Φ' ΦΠΟΡΝΝ Ἄ ε ’, Ὁ 

ἔνιοι μὲν οὖν αὐτὸν προγενέστερον Ἡσιόδου φασὶν 

εἶναι, τινὲς δὲ νεώτερον καὶ συγγενῆ. γενεαλογοῦσι δὲ 
οὕτως" ᾿Απόλλωνός φασι καὶ Θοώσης τῆς [Ποσειδῶνος 

γενέσθαι Λίνον, Λίνου δὲ Πίερον, Πιέρου δὲ καὶ νύμφης 

Μεθώνης Οἴαγρον, Οἰάγρου δὲ καὶ Καλλιόπης ᾿Ορφέα, 

᾿Ορφέως δὲ σρτην, τοῦ δὲ ᾿Αρμονίδην, τοῦ δὲ Φιλοτέρπην, 

τοῦ δὲ Εὔφημον, τοῦ δὲ ᾿Επιφράδην, τοῦ δὲ Μελάνωπον, 

τούτου δὲ Δῖον καὶ ᾿Απέλλαιον, Δίου δὲ καὶ Πυκιμήδης τῆς 
ΕῚ Απόλλωνος θυγατρὸς Ἡσίοδον καὶ Πέρσην" Πέρσου δὲ Μαίο- 
να, Μαίονος δὲ θυγατρὸς καὶ Μέλητος τοῦ ποταμοῦ Ομηρον. 

τινὲς δὲ συνακμάσαι φασὶν αὐτοὺς ὥστε καὶ ἀγωνίσασθαι 

ὁμόσε ἐν Αὐλίδι τῆς Βοιωτίας, ποιήσαντα γὰρ τὸν Μαργίτην 
"ὦ “ 

“Ὅμηρον περιέρχεσθαι κατὰ πόλιν ῥαψῳδοῦντα, ἐλθόντα δὲ 

καὶ εἰς Δελφοὺς περὶ τῆς πατρίδος αὑτοῦ πυνθάνεσθαι τίς 
»“ἶ ἊΝ Ν ’ 9 “- 

εἴη, τὴν δὲ Πυθίαν εἰπεῖν" 

33 ἀδιανοῦ 1. 5, ΠΟΥΓ. 5 πηαῦο. 530 Πολυκάστη γ 464: εἴ. 2) 48 δὲ 
δἰζεγαπι) τε σοά4. σοτγ. ἊΝ εϑβί. 46 Θοώσης] Αἰθούσης ΟΠαταχ ἰπ 
νι. ΘυΙάεα 49 Ὄρτην) Δρῆν ΟΠεγαχ “Αρμονίδην  ᾿Ιδμονίδης 
Ομαγ. νι. Ῥτος. τοο. 4 51. ᾿Απελλῆς ΟΠΑΓΩΧ 53 καὶ θυγατρὸς 
ΝΙιείζθομε 55 ἐν Χαλκίδι τῆς Ἑὐβοίας ΝΙείΖβοεμε 56 πόλιν 
(585. εἰ5) 5 : πόλεις 9 ΠΠΔΓΡ. 
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ΘΕΒΤΑΝΕΝ 
Υ̓́ 5», “ Ν ᾽ Ὁ ’ 
ἔστιν ἼἼος νῆσος μητρὸς πατρίς, ἣ σε θανόντα 

ὅο δέξεται: ἀλλὰ νέων παίδων αἴνιγμα φύλαξαι. 
Κ ᾿ τὸν δὲ ἀκούσαντα περιίστασθαι μὲν τὴν εἰς Ἴον ἄφιξιν, 

, Ν Ν Ν 3 “- ’ ἊΣ Ν Ν 5. ΤΟΝ, διατρίβειν δὲ περὶ τὴν ἐκεῖ χώραν. κατὰ δὲ τὸν αὑτὸν 
, ’ 3 4 “ ἈΝ 3 (, 

χρόνον ΤΓανύκτωρ ἐπιτάφιον τοῦ πατρὸς ᾿Αμφιδάμαντος 
ω 3 ’, - “ , Ν 5) 4 Μ 

βασιλέως Εὐβοίας ἐπιτελῶν πάντας τοὺς ἐπισήμους ἄνδρας 
3 , Φ Ν ’ 3 Ν Ν , ϑΥΚΠΙΝ, δΝ 5. ΠΝ 

65 οὐ μόνον ῥώμῃ καὶ τάχει, ἀλλὰ καὶ σοφίᾳ ἐπὶ τὸν ἀγῶνα 

μεγάλαις δωρεαῖς τιμῶν συνεκάλεσεν. καὶ οὗτοι οὖν ἐκ 

τύχης, ὥς φασι, συμβαλόντες ἀλλήλοις ἦλθον εἰς τὴν 
- 7, “ Ν. ς ΄“ Υ̓ , “ “, Υ͂ 

Χαλκίδα. τοῦ δὲ ἀγῶνος ἄλλοι τέ τινες τῶν ἐπισήμων 

Χαλκιδέων ἐκαθέζοντο κριταὶ καὶ μετ᾽ αὐτῶν Πανήδης, 
5 Ν “Δ ΄“ ’ 5 , Ν “ 

γο ἀδελφὸς ὧν τοῦ τετελευτηκότος. ἀμφοτέρων δὲ τῶν ποιη- 

τῶν θαυμαστῶς ἀγωνισαμένων νικῆσαί φασι τὸν Ἡσίοδον 

τὸν τρόπον τοῦτον' προελθόντα γὰρ εἰς τὸ μέσον πυνθάνε- 
“,“ε 7 4 6 Ν. ον ) ΄΄ 

σθαι τοῦ “Ομηρου καθ᾽ ἕν ἕκαστον, τὸν δὲ “Ὅμηρον ἀποκρί- 

νασθαι. φησὶν οὖν Ἡσίοδος" 

75 υἱὲ Μέλητος Ὅμηρε θεῶν ἄπο μήδεα εἰδὼς 
εἴπ᾽ ἄγε μοι πάμπρωτα τί φέρτατόν ἐστι βροτοῖσιν; 

“ 

Ομηροϑ" 
) Ν ἋΣ Ν “ 5) ζ 5) 

ἀρχὴν μὲν μὴ φῦναι ἐπιχθονίοισιν ἄριστον, 
7) 3. Ὁ »Μ ᾽7 ᾿) ,ὕ “ 

φύντα ὃ ὅμως ὠὦκιστα πύλας Αἴδαο περῆσαι. 

8ο Ἡσίοδος τὸ δεύτερον" 
Ἅ»..:Ξ: 3 5.3. Ν “ “ »] , 5 Ὁ 

εἴπ᾽ ἂγε μοι καὶ τοῦτο θεοῖς ἐπιείκελ᾽ “Ὅμηρε, 
’ὔ - , 5 5) Ν “" 

τί θνητοῖς κάλλιστον ὀίεαι ἐν φρεσὶν εἶναι; 

ὁ δέ: 
ε ,),. ἃ 9 ΄΄ Ν “, Ν δῆ ε ὅπποτ ἂν εὐφροσύνη μὲν ἔχῃ κατὰ δῆμον ἅπαντα, 
ὃ ’ δ᾽ ΞΕ ΡΌΝΝ ’ 3.5 , 3 “ 

85 αἰτυμόνες δ᾽ ἀνὰ δώματ᾽ ἀκουάζωνται ἀοιδοῦ 

59, 6ο-- πίῃ. Ῥαϊ. χῖν. 65, νἱὲ. ῬΙαί. 48 Ὁ] ν. ὄο παίδων] ἀνδρῶν 
ΕΊΣ: 67 τὴν οἵη. ὅορ πανοίδης ἴ, : γανοίδης 3: πανίδης 
ῬΗΠοβίγ, Ηδσ. Χν]]. 2, σογγ. ΕΖαοῃ, οἴ, Ὁ) 5 72 ΠΑΡΕΛΘΟΝ. τ 9 

η8, 79 εἰξ. Θίο δεῖ οΧΧ. 3 εἰ ἐκ τοῦ ᾿Αλκιδάμαντος μουσείου (χαλκιδά- 
μαντος μουσίου ςοἀ.), οἷ. ΤΠεορΡ. 425 πάντων μὲν μὴ φῦναι ἐπιχθονίοισιν 
ἄριστον, μηδ᾽ ἐσιδεῖν αὐγὰς ὀξέος ἠελίου" φύντα δ᾽ ὅπως ὥκιστα πύλας ᾿Αίδαο 
περῆσαι 19 ὅμως ᾿ὕπως Ὁ) 5ῖοΡ. ὙΠεΕΟΡΉΪ5, οἴ. 5΄πιοη. Ατηογρ,. ἴ. 5 
82 θνητοῖσιν ἄοιστον 1.5: θν ἸΏ ΤΟΙ͂Σ ΚΑΛΙ Καὶ τεβε. ἄζαοῃ. 84-8οτ-ειό-τι 
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ἥμενοι ἑξείης, παρὰ δὲ πλήθωσι τράπεζαι 
σίτου καὶ κρειῶν, μέθυ δ᾽ ἐκ κρητῆρος ἀφύσσων 

οἰνοχόος φορέῃσι καὶ ἐγχείῃ δεπάεσσιν. 
τοῦτό τί μοι κάλλιστον ἐνὶ φρεσὶν εἴδεται εἶναι. 

ῥηθέντων δὲ τούτων τῶν ἐπῶν, οὕτω σφοδρῶς φασι θαυ- 9ο 
΄- Ν 7 ε Ν σ΄ ς ,ὔ Ὁ φὰ 

μασθῆναι τοὺς στίχους ὑπὸ τῶν Βλλήνων ὥστε χρυσοῦς 

αὐτοὺς προσαγορευθῆναι, καὶ ἔτι καὶ νῦν ἐν ταῖς κοιναῖς 

θυσίαις πρὸ τῶν δείπνων καὶ σπονδῶν προκατεύχεσθαι 
, « ἌΞς γΑ 5 ν-" » δ “οι κε 3 ᾽ὔ 

πάντας. ὁ δὲ Ησίοδος ἀχθεσθεὶς ἐπὶ τῇ Ὁμήρου εὐημερίᾳ 

ἐπὶ τὴν τῶν ἀπόρων ὥρμησεν ἐπερώτησιν καί φησι τούσδε 

τοὺς στίχους" 

Μοῦσ᾽ ἄγε μοι τά τ᾽ ἐόντα τά τ᾽ ἐσσόμενα πρό τ᾽ ἐόντα 
“ ἊΝ Ν " Ν 3. 9ὴ “ 3 “ἊΝ 

τῶν μὲν μηδὲν ἄειδε, σὺ ὃ᾽ ἄλλης μνῆσαι ἀοιδῆς. 
ΣΟ , “ 

ὁ δὲ “Ὅμηρος βουλόμενος ἀκολούθως τὸ ἄπορον λῦσαι φησίν" 
ῳ 7 30 9 ΙΝ Ν Ψ ’ { 

οὐδὲ ποτ᾽ ἀμφὶ Διὸς τύμβῳ καναχήποδες ἵπποι 

ἅρματα συντρίψουσιν ἐρίζοντες περὶ νίκης. 

καλῶς δὲ καὶ ἐν τούτοις ἀπαντήσαντος ἐπὶ τὰς ἀμφιβόλους 
’ “ ε.Ε γκ ἡ ὃ »», ’, , 

γνώμας ὥρμησεν ὁ Ἡσίοδος, καὶ πλείονας στίχους λέγων 
Δ Ὁ (4; [4 Ἃ τ Ψ Ν᾽ Ὁ ἠξίου καθ᾽ ἕνα ἕκαστον συμφώνως ἀποκρίνασθαι τὸν Ὅμηρον. 
μ “, ε Ν “- ς , ς ΝΕ ααΝ Ὁ ’ ΟὙΔΝ οὐς Ν 

ἔστιν οὖν ὁ μὲν πρῶτος Ἡσιόδου, ὁ δὲ ἑξῆς Ὅμηρου, ἐνίοτε δὲ 
Ν Ἂν ’ Ζ Ν 3 ’ὔ , “4ε ’ 

καὶ διὰ δύο στίχων τὴν ἐπερώτησιν ποιουμένου τοῦ Ἡσιόδου" 

δεῖπνον ἔπειθ᾽ εἵλοντο βοῶν κρέα καὐχένας ἵππων 
“ « ὔ 5 ᾿ 7 2 

ἐκλυον ἱδρώοντας, ἐπεὶ πολέμοιο κορέσθην. 

89 τί οπι. Ὁ) ΟΙ τοὺς στίχους) τὰ ἔπη 1.5:. .... ΧΟΥ (55. (Ὁ) Ῥ 
τεβὲ. ΚΖβοῆ 92 Ροϑβίΐ αὐτοὺς 444. στίχους “5 ΤηΑΓΡ. 95 ἀπήρων 
ΠΕ 9. ἜΘΓΓ. (95 ΤΠ ΤΡ’. ΟἼ-τοι εἴ, ΡΙ]α, 1. ο. ἢ 8 οη ΔΛΟΥ(Γ(ἃ ΓΕ 
Ῥ, εἴ. η6, 8ὲ ϑ.εβίςῃ. 44. 1 ἄγε Μοῦσα λίγει᾽ ἄρξον ἀοιδᾶς. ΔΙοΠπΊδη 1. 1 
μῷσ᾽ ἄγε μῶσα λίγεια, Χον. 1, ΘΔΡΡΠΙΟ Χὶν. τ: μοῦσ᾽ ἅγε ΡΕΓΡΕΓΑΙΙ 
ΝΙείζβοπεα ο8 ΛΛΗΘΕΝ τοο ΤΥΛΛΒΟΝ κανα- 
χήποδες ἵπποι οτη. 1, 5: ΕΧρ]ενεγαὶ Βαγηεβ οο]]. ῬΙαί. 1. ς. ἢ, 218, σοη- 
Βγπλδί 9) τοι ἐρίζοντες] ἐπειγόμενοι ῬΙυῖ. τοῇ, τοϑ εἴ, ΑΓ. Ράᾶς. 
1282 

ὼς οἱ μὲν δαίνυντο βοῶν κρέα καὐχένας ἵππων 
“ ε ͵ 5 ΝΥ 7 5 , ἔκλυον ἱδρώοντας ἐπεὶ πολέμου ἐκόρεσθεν 

1ο8 πτολέμου 1. 3 : πολέμοιο εα. ϑ5ίερῆῃ. 
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Ν ’ ἃ , 9 “ ϑ,ΔΟΝ Ν ΝΜ καὶ Φρύγες, οἱ πάντων ἀνδρῶν ἐπὶ νηυσὶν ἄριστοι 
9 “ ἘΠ 3... 9 “ ΄ ε , 110 ἀνδράσι ληιστῆρσιν ἐπ᾽ ἀκτῆς δόρπον ἑλέσθαι. 

Ἡρακλέης ἀπέλυσεν ἀπ᾿ ὥμων καμπύλα τόξα 

χερσὶ βαλὼν ἰοῖσιν ὅλων κατὰ φῦλα γιγάντων. 
“Ὁ νυν 9 ’ ολ ἡ ΟἹ “ Ν 3 Ἷ ’ “4 

οὗτος ἀνὴρ ἀνδρὸς τ΄ ἀγαθοῦ καὶ ἀναλκιδὸς ἐστι 
[ 

μητρός, ἐπεὶ πόλεμος χαλεπὸς πάσῃσι γυναιξίν. 
κὰ 15. Ν , ν “.» ᾿ ’ , 115 οὔτ᾽ ἂρ σοί γε πατὴρ ἐμίγη καὶ πότνια μήτηρ" 

“ ’ 3.59 ’ Ν , 3 ’ 

σῶμα τὸ γ᾽ ἐσπείραντο διὰ χρυσεην Αφροδίτην. 

αὐτὰρ ἐπεὶ ὃὁμήθη γάμῳ ΓΑ ἰοχέαι ἃρ ἐπεὶ ὃμήθη γάμῳ Αρτεμις ἰοχέαιρα 
3 “-“ 

Καλλιστὼ κατέπεφνεν ἀπ᾽ ἀργυρέοιο βιοῖο. 
ἃ ἃ Ν ,ὔ ζ δῳὼνΝ μὴ ὡς οἱ μὲν δαίνυντο πανήμεροι, οὐδὲν ἔχοντες 

120 οἴκοθεν, ἀλλὰ παρεῖχεν ἄναξ ἀνδρῶν ᾿Αγαμέμνων. 

δεῖπνον δειπνήσαντες ἐνὶ σποδῷ αἰθαλοέσσῃ 

σύλλεγον ὀστέα λευκὰ Διὸς κατατεθνηῶτος 
Ν ε ’ὔ ’ . ’ 

παιδὸς ὑπερθύμου Σαρπηδόνος ἀντιθέοιο. 
ε “ 2. ἃ , , Ὁ » 
ἡμεῖς ὃ ἂμ πεδίον Σιμοέντιον ἥμενοι αὕτως 
" 9 “ ξἐωΝ ς ΎΎΝ ν 

1: ἴομεν ἐκ νηῶν ὁδὸν ἀμφ᾽ ὦμοισιν ἔχοντες 
᾽ ’ φάσγανα κωπήεντα καὶ αἰγανέας δολιχαύλους. 

δὴ τότ᾽ ἀριστῆες κοῦροι χείρεσσι θαλάσσης 
, ΄“ 

ἄσμενοι ἐσσυμένως τε ἀπείρυσαν ὠκύαλον ναῦν. 
5 7 “ 

Κολχίδ᾽ ἔπειθ᾽ ἵκοντο καὶ Αἰήτην βασιλῆα 
“ 3 Ν 7 »)} “ ΙΝ. [ὰ 130 φεῦγον, ἐπεὶ γίγνωσκον ἀνέστιον ἠδ᾽ ἀθέμιστον. 

χα τὰν 5) Ν “. Ι ἀπ Ὡς ων , 

αὐτὰρ ἐπεὶ σπεῖσάν τε καὶ ἔκπιον οἷδμα θαλάσσης 
“" Μ τὶ , Ὁ τς “ 

ποντοπορεῖν ἤμελλον ἐυσσέλμων ἐπὶ νηῶν. 
“. .. 73 3, - ’ 

τοῖσιν δ᾽ ᾿Ατρεΐδης μεγάλ᾽ εὔχετο πᾶσιν ὀλέσθαι 
,ὔ 3.5 ’ Ν κ 9 Ν᾿ 

μηδέ ποτ᾽ ἐν πόντῳ, καὶ φωνήσας ἔπος ηὔδα' 
Ῥ 9 γι δε λτϑ. τοὶ “ Ν ,ὔ , ΦΥΤΩ͂Ν [38 ἐσθίετ᾽ ὦ ξεῖνοι, καὶ πίνετε" μηδέ τις ὑμῶν 

1. Ροϑί 112 Ϊερ. Νιείζβεῆθ 112 ἰοὺς ΝΙείζθβεῃῆε ὄλλων 1: οὔλων 
ΕΖαοῃ: ὠμῶν ΝΙείζδεῃς οἷ, ὅορῃῇ. ΑἹ. ττοβ 116 τό γε σπείραντε 
Βοϊδβδοπεἀες χρυσῆν ςο44. 118 ἀργυρίοιο σοἀά. 122 Διὸς] 
βοὸς ϑίερῇ. 124 οὕτως ςοὐἀά. ε΄. ΒΑΓΠΕΒ 
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Ψ᾽ ᾽ -“ 
οἴκαδε νοστήσειε φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν 

πημανθείς, ἀλλ᾽ αὗτις ἀπήμονες οἴκαδ᾽ ἵκοισθε. 
Ἁ ἢ “ “ Ι! 

πρὸς πάντα δὲ τοῦ Ὁμήρου καλῶς ἀπαντήσαντος πάλιν 
᾿ ΟΣ » 

φησιν ὁ Ἡσίοδος" 

τοῦτό τι δή μοι μοῦνον ἐειρομένῳ κατάλεξον, 140 
’ λῆς Ὁ) Δ 3. ΟΝ 3 3 ᾽ὔ πόσσοι ἂμ ᾿Ατρεΐδῃσιν ἐς ᾿ἴλιον ἦλθον ᾿Αχαιοί; 

ὁ δὲ διὰ λογιστικοῦ προβλήματος ἀποκρίνεται οὕτως" 
’ὔ ϑ3ι ον Ἁ 3 [ὰ 3 Ν ΤῸ πεντήκοντ᾽ ἦσαν πυρὸς ἐσχάραι, ἐν δὲ ἑκάστῃ 
’ θην 19 ’ Χ Ν 4 ’ 

πεντήκοντ᾽ ὀβελοί, περὶ δὲ κρέα πεντήκοντα" 
᾿ Ν ’ ν ἃὰ ’ Ὁ, 3 [4 τρὶς δὲ τριηκόσιοι περὶ ἕν κρέας ἦσαν ᾿Αχαιοί. 145 

σὰ Ν εν» ΔΝ 9 [ο ἊΝ αἱ “ τοῦτο δὲ εὑρίσκεται πλῆθος ἄπιστον" τῶν γὰρ ἐσχαρῶν 
9 ΄“- ’,ὔ , 

οὐσῶν πεντήκοντα ὀβελίσκοι γίνονται πεντακόσιοι καὶ 
(2 “- Ν χιλιάδες β΄, κρεῶν δὲ δεκαδύο μυριάδες, ε. . . κατὰ 

’ “ “- “ 

πάντα δὴ τοῦ Ὁμήρου ὑπερτεροῦντος φθονῶν ὁ Ἡσίοδος 

ἄρχεται πάλιν" 185 
Ν “ “ “-“ 

υἱὲ Μέλητος “Ὅμηρ᾽ εἴ περ τιμῶσί σε Μοῦσαι, 

ὡς λόγος, ὑψίστοιο Διὸς μεγάλοιο θύγατρες, 
, "2 “ 

λέξον μέτρον ἐναρμόζων ὅ τι δὴ θνητοῖσι 
, , Ἀν , Ν ς “-“ 

κἀλλιστὸν τε καὶ ἔχθιστον: ποθέω γὰρ ἀκοῦσαι. 

ὁ δέ φησι" 158 

Ἡσίοδ᾽ ἔκγονε Δίου ἑκόντα με ταῦτα κελεύεις 
3 “ Ὁ ΤΟΝ 3 Ν ἷε ’ 9 ’ 

εἰπεῖν" αὐτὰρ ἐγὼ μαλα τοι πρόφρων ἀγορεύσω. 

κάλλιστον μὲν τῶν ἀγαθῶν ἔσται μέτρον εἶναι 

αὐτὸν ἑαυτῷ, τῶν δὲ κακῶν ἔχθιστον ἁπάντων. 
ἄλλο δὲ πᾶν ὅ τι σῷ θυμῷ φίλον ἐστὶν ἐρώτα. τύο 

- Ἕ 3 2 93 “-“ ’, Δι. Μ᾿ ἴ 

πῶς ἂν ἄριστ᾽ οἰκοῖντο πόλεις καὶ ἐν ἤθεσι ποίοις; 

137 αὖθις σοαά. 148 ἴα δ'νγεβέ. εὖν [,: εὖὺν 5 4τη1ι721 Παγ7165 5171} 
ΙΏΞΟΟΟ, 222111165 ατε46222 ττδβοοοοο, ὑἱασέμγ, ϑ5ογιῤδθίθϑθ αμοίοῦ κρεῶν δὲ 
δεκαδύο μυριάδες καὶ χιλιάδες ε΄" ᾿Αχαιῶν δὲ ἐνδεκακισχιλίαι καὶ διακοσίαι 
καὶ ν΄ μυριάδες ΒοΙϊΒδδοηδάα 153 ἐναρμόζον σοαά. σοτΓ. Βοϊδδοηδάςε 
154 τε οπὶ. ςο44. 1Ὁ. θεω ἴ,35, τηᾶΓΡ. ἴσως ποθέω 159 Ροβέ ἢ. ν. 
νεΓϑι5 εὔνουν εἶναι ἑαυτῶ ἀεὶ χρόνον ἐς τὸν ἅπαντα [165] ροϑιιϊ εα, 
ΘΊΕΡΗ. οτἢ. 1,: ἔλμῖο ῥοημεμαίμβ υδγ545 εὔνουν τιΔΥΡ. 9 
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εἰ μὴ κερδαίνειν ἀπὸ τῶν αἰσχρῶν ἐθέλοιεν, 
ὃ᾽ 

5) ἰ 
ς “ Ν “ ’ὔ 3. Λ 3 ’ 

οἱ δ΄ ἀγαθοὶ τιμῷντο, δίκη δ᾽ ἀδίκοισιν ἐπείη. 
᾿Ψ - εὔχεσθαι δὲ θεοῖς ὅ τι πάντων ἐστὶν ἄμεινον; 
Ψ, 3. ε “ ΕΝ ’, 2 Ἀ [᾿ 

εὔνουν εἶναι ἑαυτῷ (ἀεὶ) χρόνον ἐς τὸν ἅπαντα. 

ἐν δ᾽ ἐλαχίστῳ ἄριστον ἔχεις ὅ τι φύεται εἰπεῖν; 
ε Ν Φ. γε σιν ΄, , 2 Ἁ ’ 3 “- 
ὡς μὲν ἐμῇ γνώμῃ φρένες ἐσθλαὶ σώμασιν ἀνδρῶν. 

ἡ δὲ δικαιοσύνη τε καὶ ἀνδρείη δύναται τί; 

κοινὰς ὠφελίας ἰδίοις μόχθοισι πορίζειν. 
“ γι, Ν ’ (2 ΥΟ 9. ’ ’ 

τῆς σοφίης δὲ τί τέκμαρ ἐπ᾽ ἀνθρώποισι πέφυκεν; 
᾽ὔ Ν ’ 9.119 “ “- ΦΥΟΡΙ Ὑγ6). 

γιγνώσκειν τὰ παρόντ᾽ ὀρθῶς, καιρῷ ὃ ἅμ᾽ ἕπεσθαι. 
“ “ δι “ Ἢ 4 ’ 9 

πιστεῦσαι δὲ βροτοῖς ποῖον χρέος ἄξιόν ἐστιν; 

οἷς αὐτὸς κίνδυνος ἐπὶ πραχθεῖσιν ἕπηται. 
( 2 32 ’ὔ ’ἤ ολ τς Ὁ) ’ὔ’ “ 

ἢ ὃ εὐδαιμονίη τί ποτ᾽ ἀνθρώποισι καλεῖται; 

λυπηθέντ᾽ ἐλάχιστα θανεῖν ἡσθέντα τε πλεῖστα. 

ῥηθέντων δὲ καὶ τούτων, οἱ μὲν “Ἕλληνες πάντες τὸν 
“ { 

Ὅμηρον ἐκέλευον στεφανοῦν, ὁ δὲ βασιλεὺς Πανήδης 
ΠΟ, ε Ν ’ 2 “ 5.23, ἵ 
ἐκέλευσεν ἕκαστον τὸ κάλλιστον ἐκ τῶν ἰδίων ποιημάτων 

5 - ε ’ὔ “Ὧν Υ̓͂ ἴω 

εἰπεῖν. Ἡσίοδος οὖν ἔφη πρῶτος" 

Πληιάδων ᾿Ατλαγενέων ἐπιτελλομενάων 
ἄρχεσθ᾽ ἀμήτου, ἀρότοιό τε δυσομενάων" 

αὶ δή τοι νύκτας τε καὶ ἤματα τεσσαράκοντα 
’ὔ 3. Ν ,ὔ 3 “ 

κεκρύφαται, αὖτις δὲ περιπλομένου ἐνιαυτοῦ 

φαίνονται, τὰ πρῶτα χαρασσομένοιο σιδήρου. 
“- ’ ’ὔ , ’’ “ { 

οὗτος τοι πεδίων πέλεται νόμος, οἵ τε θαλάσσης 
3 7 ’ 3 Ὁ 3. 7 

ἐγγύθι ναιετἀουσ᾽, οἵ τ᾽ ἄγκεα βησσήεντα 

πόντου κυμαίνοντος ἀπόπροθι πίονα χῶρον 

1685 τιμοῖντο ςοαά. : επη. ΖΘΟἢ 165 εὔνουν εἶναι ἑαυτῶ χρόνον ἐς 
τὸν ἅπαντα 1.: ἑαυτῶ ἀεὶ χρόνον 55, ΠΊΔΥΡ' δεῖ) δίαιτα εὔνουν 67.515 1{|6 γ6- 
““εγέμν σα αϑέθγιβειε221 τ66 ἔχειν σ᾽ ςοαά. σογτ. Ἡ αἰο ΠΙΠ5οη 173 ἔπι 
5. ΠΊΔΓΡ. : ἔτι 1, 5 175 τε οπΊ. ςο44. 177 πανοίδης ςοαάα., εἴ. 
69 180 5644. -- Ηεβ. ΟἹ. Ὁ. 383 544ᾳ.,) εἴ. Ῥμιηηοβίγ. Ηδεσγοῖς. Χν]1]. 2, 
ὙΠεπιϊβί. ου. Χχχ. 348 ι81 ἀμητοῖο 9 ν. 484 Ο.Ὁ. 584 ΕΖ. 183 αὖθις 
οοαα. 186 δ᾽ ἄγγεα ςοἄά. 
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ναίουσιν" γυμνὸν σπείρειν, γυμνὸν δὲ βοωτεῖν, 
’ ϑΟ 9 ’ “ν.» Ά.ᾺᾶἋὰἃ Ο ’ , 

γυμνόν τ᾽ ἀμάειν, ὅτ᾽ ἃν ὥρια πάντα πέλωνται. 
3 ε τΆ 

μεθ᾽ ὃν Ὅμηρος" 

ἀμφὶ δ᾽ ἄρ᾽ Αἴαντας δοιοὺς ἵσταντο φάλαγγες 
τ 9. Ὲ53, ΤΆ ϑ, γ 3 ’ ἣν 

καρτεραΐ, ἃς οὔτ᾽ ἂν κεν ᾿Αρης ὀνόσαιτο μετελθὼν 
3, 3.2 ’ ’ (ς Ν Υ̓ 

οὔτε κ᾿ ᾿Αθηναίη λαοσσόος. οἵ γὰρ ἄριστοι 
᾽ὔ “ι΄ Ὧ (ἡ - Υ̓ 

κρινθέντες Τρῷὰς τε καὶ “ Εκτορα δῖον ἔμιμνον 
, ’ὕ , .“. ’ὕ 

φράξαντες δόρυ δουρί, σάκος σάκεϊ προθελύμνῳ" 
5 Ν 5... ΟἹ σι. ν ’ 1) ) ᾽ Ἐν. ’ 

ἀσπὶς ὃ ἀσπίδ ἔρειδε, κόρυς κόρυν, ἀνέρα ὃ ἀνήρ, 
“ 9. 6 ’ἤ͵ ’, “ Ἧ 

ψαῦον δ᾽ ἱππόκομοι κόρυθες λαμπροῖσι φάλοισι 
’, ε ἘΠ ὦ.» 9 4 

νευόντων" ὡς πυκνοὶ ἐφέστασαν ἀλλήλοισιν. 
δ Ν Ι 9 ώ 

ἔφριξεν δὲ μάχη φθεισίμβροτος ἐγχείῃσι 
“ ὸ “" Μ 

μακραῖς, ἃς εἶχον ταμεσίχροας. ὄσσε δ᾽ ἄμερδεν 
ΣΙ ὉὰΝ ’, ’ 9 ἷᾳ 

αὐγὴ χαλκείη κορύθων ἄπο λαμπομενάων 

θωρήκων τε νεοσμήκτων σακέων τε φαεινῶν 
9 4 » , » 

ἐρχομένων ἄμυδις. μάλα κεν θρασυκάρδιος εἴη 
ἃἁ ’, ’ 5. Ν ’ 5353. 59 , 

ὃς τότε γηθήσειεν ἰδὼν πόνον οὐδ ἀκάχοιτο. 
2 θαυμάσαντες δὲ καὶ ἐν τούτῳ τὸν Ὅμηρον οἱ “Ἕλληνες 

’ ἴω “ “ 

ἐπήνουν, ὡς παρὰ τὸ προσῆκον γεγονότων τῶν ἐπῶν, καὶ 

ἐκέλευον διδόναι τὴν νίκην. ὃ δὲ βασιλεὺς τὸν Ἡσίοδον 
2 [, 3 Ν ΄ 4 Ἂν ΦΡΝΝΝ ’ὦ ἃ ἐστεφάνωσεν εἰπὼν δίκαιον εἶναι τὸν ἐπὶ γεωργίαν καὶ 

εἰρήνην προκαλούμενον νικᾶν, οὐ τὸν πολέμους καὶ σφαγὰς 

διεξιόντα. τῆς μὲν οὖν νίκης οὕτω φασὶ τυχεῖν τὸν 
Ἡσίοδον καὶ λαβόντα τρίποδα χαλκοῦν ἀναθεῖναι ταῖς 

ΜΙ|ούσαις ἐπιγράψαντα" 

Ἡσίοδος Μούσαις ᾿Ελικωνίσι τόνδ᾽ ἀνέθηκεν 
“ Γ 2 ᾽ὔ “ “ 

ὕμνῳ νικήσας ἐν Χαλκίδι θεῖον ᾿Ομηρον. 

τοῦ δὲ ἀγῶνος διαλυθέντος διέπλευσεν ὁ Ἣ σίοδος εἰς 
Ἂν ’ Ν “ ἴ Ὁ) Ν “-“ κῶν μὰ ’ὔ 

Δελφοὺς χρησόμενος καὶ τῆς νίκης ἀπαρχὰς τῷ θεῷ αἀναθη- 

189 γυμνούς θ᾽ εοὐ. ΙΟΙ 544.--Ν 126 Ξ6η4ᾳ., 339 Ξ4Π4ᾳ. τοό ἀσπὶς 
ἄρ᾽ Ἡοπλετιι5 206 ἐπείνουν 1, 213, 214-- πίῃ. Ῥαὶ. νἱϊ. 53, 1ο 
ἘΞ ΤΠ ΤῈ, ΕἸΟΟ ΤΟΙ. ΤῸ; ΤΊ; Ο[: ΒΑΙ5. Ιχ 91. 5 213 ἀνέθηκα 
Απίῃ. 
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σων. προσερχομένου δὲ αὐτοῦ τῷ ναῷ ἔνθεον γενομένην 
τὴν προφῆτίν φασιν εἰπεῖν" 

ὄλβιος οὗτος ἀνὴρ ὃς ἐμὸν δόμον ἀμφιπολεύει, 
ε ,ὔ ,ὔ , 3 , 

Ἡσίοδος Μούσῃσι τετιμένος ἀθανάτῃσιν" 
“ 3. ΚΝ , 9 “ ς ΑΝ ὉΣ ΄, φΦ, ΨΚ, τοῦ δ᾽ ἦ τοι κλέος ἔσται ὅσην τ᾽ ἐπικίδναται ἠώς. 

ἀλλὰ Διὸς πεφύλαξο Νεμείου κάλλιμον ἄλσος" 
“ , Ψ ’ ῇ 9 ’ὔ 

κεῖθι δέ τοι θανάτοιο τέλος πεπρωμένον ἐστίν. 

ὁ δὲ Ἡσίοδος ἀκούσας τοῦ χρησμοῦ, τῆς Πελοποννήσου 
ΩΝ 3) ᾽ ΄ ἊΝ 93 ““ ’ Ν Ν ’ 

μὲν ἀνεχώρει νομίσας τὴν ἐκεῖ Νεμέαν τὸν θεὸν λέγειν, 

εἰς δὲ Οἰνόην τῆς Λοκρίδος ἐλθὼν καταλύει παρ᾽ ᾿Αμφι- 

φάνει καὶ Γανύκτορι, τοῖς Φηγέως παισίν, ἀγνοήσας τὸ 
“- ςε ΄- , Ὁ Ε 3 “ Ν ᾽, μαντεῖον. ὃ γὰρ τόπος οὗτος ἅπας ἐκαλεῖτο Διὸς Νεμείου 

« ’ “ Ν 9 “ ’ , 4 “᾿ 

ἱερόν. διατριβῆς δὲ αὐτῷ πλείονος γενομένης ἐν τοῖς 

Οἰνοεῦσιν ὑπονοήσαντες οἱ νεανίσκοι τὴν ἀδελφὴν αὐτῶν 
" Ἁ ε Ῥ,) » ’ 9 Ν Ν “- 

μοιχεύειν τὸν Ἡσίοδον, ἀποκτείναντες εἰς τὸ μεταξὺ τῆς 

Εὐβοίας καὶ τῆς Λοκρίδος πέλαγος κατεπόντισαν. τοῦ δὲ 

νεκροῦ τριταίου πρὸς τὴν γῆν ὑπὸ δελφίνων προσενεχ- 
θέντος ἑορτῆς τινος ἐπιχωρίου παρ᾽ αὐτοῖς οὔσης ᾿Αριαδνείας 
πάντες ἐπὶ τὸν αἰγιαλὸν ἔδραμον καὶ τὸ σῶμα γνωρίσαντες 
9 “- Ν ’ Υ̓ ἈΝ Ν “ 3 4 
ἐκεῖνο μὲν πενθήσαντες ἔθαψαν, τοὺς δὲ φονεῖς ἀνεζήτουν. 

ς Ν [4 ἣΝ “ “, 9 Ν 

οἱ δὲ φοβηθέντες τὴν τῶν πολιτῶν ὀργὴν κατασπάσαντες 

ἁλιευτικὸν σκάφος διέπλευσαν εἰς Κρήτην. οὗς κατὰ 
μέσον τὸν πλοῦν ὁ Ζεὺς κεραυνώσας κατεπόντωσεν, ὥς 

φησιν ᾿Αλκιδάμας ἐν Μουσείῳ. ᾿Ερατοσθένης δέ φησιν 

ἐν ΤένηπόδωΤ Κτίμενον καὶ ἴΑντιφον τοὺς Γανύκτορος ἐπὶ τῇ 

προειρημένῃ αἰτίᾳ ἀνελόντας σφαγιασθῆναι θεοῖς τοῖς 

219-22353--νῖΐ. Ηςβ. οό-τοο ΕΖ. 220 μούσαις τετιμημένος νὶΐ. Η 65. 
221 ὅσην 1, Ατ᾿δίαγοπιβ δα Η 451 222 προφυλάξω (35. πε) 5 καἀλ- 
λιστον 55: κάλλιμον εχ στον ἷ. : μ, πάγσκιον 55 ΤδΓΡ΄. 223 καὶ (᾿κεῖ 
Ῥ2) γχάρ τοι νῖϊ. Ηε65. 226 ἐν οἰώνῃ ῬΖ νὶί. Η 65. 230 οἰνῶσιν 
ΓΙ, : σοττ. ΕΥ̓ 646] 232 εὐβοίας 1. 5 νῖῖ. Η 65. : ̓Αχαίας ΔΝ εΞίεΓ 8 Πῃ : 
Βοιωτίας ΝΙείΖδοῃα 241 ἐν ἐνηπόδω 1,3: ἐν Ἡσιόδῳ (δ(ι,]πηρ' : ἐν 
᾿Ανδραπόδῳ ΒΆΓΠΕΒ: ἐν Ἠριγόνῳ ΗοϊΞίεη : ἐν Οἰνόης πόλει Κ. Μά]]εΓ : 
ἐν ἐνάτῃ ᾿Ολυμπιάδι Βεγππατγάν, εἴ, ΗΠΠον Ἐγαΐοϑέμερι, εαγηη.γεῖ, 1872. Ὁ. 82 
54., ΕΥΙΕ4ε] ]. ς. Ρ. 237 242 ἀνελόντας Ϊ.: ἀνελθόντας 5 εα. ΘΙΕΡΗ. : 
ἐναλόντας ΕτΙεάε] θεοῖς 1, : θ (55. θεοι) μοῖς 5 : θεσμοῖς εα. Θίερῃ. 
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’ὔ ἘΠ. ἃ 3 ’ “ ἰ Ν ’ 

ξενίοις ὑπ᾽’ Εὐρυκλέους τοῦ μάντεως, τὴν μέντοι παρθένον 
Ν ἊΝ Ἂς “ [4 Ν Ἀ ων « Ν 

τὴν ἀδελφὴν τῶν προειρημένων μετὰ τὴν φθορὰν ἑαυτὴν 

ἀναρτῆσαι, φθαρῆναι δὲ ὑπό τινος ξένου συνόδου τοῦ 
«ε » ’ὔ » ἃ Ἁ ΦΡ0ΈΙΝ 3 “ ε Ἂν 

Ησίοδου Δημώδους ὄνομα" ὃν καὶ αὐτὸν ἀναιρεθῆναι ὑπὸ 

τῶν αὐτῶν φησιν. ὕστερον δὲ ᾿Ορχομένιοι κατὰ χρησμὸν 

μετενέγκαντες αὐτὸν παρ᾽ αὑτοῖς ἔθαψαν καὶ ἐπέγραψαν 
ἌΡΞΕΝ “ ’ 
ἐπὶ τῷ τάφῳ 

"Ασκρη μὲν πατρὶς πολυλήιος, ἀλλὰ θανόντος 
3 Ἷ ΄ ΄“ Ν ’ ὀστέα πλήξιππων γῆ Μινυὰς κατέχει 

Ἡσιόδου, τοῦ πλεῖστον ἐν ἀνθρώποις κλέος ἐστὶν 

ἀνδρῶν κρινομένων ἐν βασάνῳ σοφίης. 
Ἁ Ἂν Ν «ε ( “ ε τ 5 Ν 

καὶ περὶ μὲν Ἡσιόδου τοσαῦτα' ὁ δὲ “Ὅμηρος ἀποτυχὼν 

τῆς νίκης περιερχόμενος ἔλεγε τὰ ποιήματα, πρῶτον μὲν 
Ν ΄, ΝΥ Ὁ ἘΦ 5 Ἵ τὴν Θηβαίδα ἔπη ζ ἧς ἡ ἀρχή" 

ἼΑΛργος ἄειδε θεὰ πολυδίψιον ἔνθεν ἄνακτες" 
Φ ΡῚ ’ Υ͂ Ὁ (οὐ ΟῚ ’ὔ 

εἶτα ᾿Επιγόνους ἔπη ζ ὧν ἡ ἀρχή" 

νῦν αὖθ᾽ ὁπλοτέρων ἀνδρῶν ἀρχώμεθα Μοῦσαι. 
᾿ “ Ἁ “ « 7 “ 3 ’ἤ 

φασὶ γάρ τινες καὶ ταῦτα Ομήρου εἶναι. ἀκούσαντες 

δὲ τῶν ἐπῶν οἱ Μίδου τοῦ βασιλέως παῖδες Ξάνθος καὶ 

Γόργος παρακαλοῦσιν αὐτὸν ἐπίγραμμα ποιῆσαι ἐπὶ τοῦ 
[, “ Ν 3. ΠΤ ΟῚ ΕῚ Ὄ 3 7 “ Ἀ 

τάφου τοῦ πατρὸς αὑτῶν, ἐφ᾽ οὗ ἣν παρθένος χαλκῆ τὸν 

Μίδου θάνατον οἰκτιζομένη. καὶ ποιεῖ οὕτως" 

χαλκῆ παρθένος εἰμί, Μίδου δ᾽ ἐπὶ σήματος ἧμαι. 

ἔς τ᾽ ἃν ὕδωρ τε νάῃ καὶ δένδρεα μακρὰ τεθήλ ρ ῇ ρεα μακρὰ τεθήλῃ 
καὶ ποταμοὶ πλήθωσι, περικλύζῃ δὲ θάλασσα, 
ἽἍ ἢ Ψ 9 ἊΝ Μ ’ ᾽ὔ 

ἤέλιος δ᾽ ἀνιὼν φαίνῃ λαμπρὰ τε σελήνη, 

246 δημώδους 17, στρωίλου ὄνομα ΝιείΖβομε 250-253 -- Δπίῃ. 
ῬΑ]. νὶ]. 54 (Μνασάλκου) Ῥαιι5. 1χ. 38. 4 ((Ὀ. 9 τούτου δὲ τοῦ Χερσίου 
καὶ ἐπίγραμμα οἱ ᾿Ορχομένιοι τὸ ἐπὶ τῷ Ἡσιόδου τάφῳ μνημονεύουσιν) 
1 ΕἸῸΞ.-. 115. τῖς, ἸὲΖ. 251 Παρ. Ατιβίοίεβ Ῥερῖίοβ 19.523 
πληξίππων 1,5 Ῥαι5. ΡερΙ. Απιῃ. : πληξίππου νι. Ηα65. 
μινυῶν Ῥαι5. Απίῃ. 252 ἐν Ἑλλάδι κῦδος ὀρεῖται Ῥαιι5. 253 βασά- 
νοις νὶϊ. Ηεβ. 256 ὃ οοἀά., τι εἰ 258, εἴη. ΗἜσπθηπ 258 ᾿Επιγόνους] 
ἐπειγομένου ςοα 4. ΕΠ. ΒΑγπεβ 265--270 ἰπΐ, Ξε νιΐ, ΗΠ ετοά. 135-140 
ἘΠῚ ν. διισίογεβ 
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9 “)2Ὕ,Ἕ'͵ "Ε χ 5. Ν ῷ 
αὐτοῦ τῇδε μένουσα πολυκλαύτῳ ἐπὶ τύμβῳ 

’, “ 7, “ Ὧν , 

270 σημανέω παριοῦσι Μίδης ὅτι τῇδε τέθαπται. 

λαβὼν δὲ παρ᾽ αὐτῶν φιάλην ἀργυρᾶν ἀνατίθησιν ἐν 
“3,Ἄ ΝΠ ’ 3 ἣ 

Δελφοῖς τῷ .Απόλλωνι, ἐπιγραψας 

Φοῖβε ἄναξ δῶρόν τοι Ὅμηρος καλὸν ἔδωκα 
γ25 4 ὔ ἊΝ Ν ἢ ,ὔ “κΝ -) , 

σῇσιν ἐπιφροσύναις" σὺ δέ μοι κλέος αἰὲν ὀπάζοις. 
Ν ςΝ “ “ Ν 5) ΄ 9 ’ὔ ν 

215 μετὰ δὲ ταῦτα ποιεῖ τὴν Οδύσσειαν ἔπη μ͵,.β, πεποιηκὼς 
Μ ἊΝ Ρ] , 5 “ ω ’ἤ Ν 93 “" 

ἤδη τὴν ᾿Ιλιάδα ἐπῶν μεφ. παραγενόμενον δὲ ἐκεῖθεν 

εἰς ᾿Αθήνας αὐτὸν ξενισθῆναί φασι παρὰ Μέδοντι τῷ 
“ ΄“ κι] ΄ 3 Ν “- ’ὔ ’, 

βασιλεῖ τῶν Αθηναίων. ἐν δὲ τῷ βουλευτηρίῳ ψύχους 

ὄντος καὶ πυρὸς καιομένου σχεδιάσαι λέγεται τούσδε τοὺς 
280 στίχους" 

ἀνδρὸς μὲν στέφανοι παῖδες, πύργοι δὲ πόληος, 
“ ». πὶ , , Ὥς Ν ἢ 
ἵπποι δ᾽ αὖ πεδίου κόσμος, νῆες δὲ θαλάσσης, 

Ν 3 9 9 ιν Ἅ 9 
λαὸς δ᾽ εἰν ἀγορῇσι καθήμενος εἰσοραασθαι. 

9 , Ν Ν ΓΞ 3 ΟΝ 

αἰθομένου δὲ πυρὸς γεραρώτερος οἶκος ἰδέσθαι 
»“ ζ ε , 23 «ἡ ’ἤ ’ 285 ἤματι χειμερίῳ ὁπότ᾽ ἂν νείφῃσι Κρονίων. 

ἐκεῖθεν δὲ παραγενόμενος εἰς Κόρινθον ἐρραψῴδει τὰ 
ὥ Ν Ν ’ ΄ 9 ν ἕ 

ποιήματα. τιμηθεὶς δὲ μεγάλως παραγίνεται εἰς ᾿Αργον 

καὶ λέγει ἐκ τῆς ᾿Ιλιάδος τὰ ἔπη τάδε" 

οἱ δ᾽ ΓΑργος τ᾽ εἶχον Τίρυνθά τε τειχιόεσσαν 
290 Ἑρμιόνην ᾿Ασίνην τε, βαθὺν κατὰ κόλπον ἐχούσας, 

Τροιζῆν᾽ Ἢιόνας τε καὶ ἀμπελόεντ᾽ ᾿Επίδαυρον 
“Ὁ ’ 2 » ’ , “, 3 ἴω 

νῆσόν τ Αἴγιναν Μασητὰ τε κοῦροι Αχαιῶν, 

τῶν αὖθ᾽ ἡγεμόνευε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης 
Τυδεΐδης οὗ πατρὸς ἔχων μένος Οἰνεΐδαο, 

273, 274-- ΤΖείζεϑβ ῥγοὶ. ἴῃ ΤΥ σΟΡΓ. ἔ. 3. νν. 21-25 ϑοῆεε 273 ἑλὼν 
ὁ Ὅμηρος ἔδωκα ΤΖεῖίζε 274 ἧσιν ἐπ᾽ εὐφροσύναις ἽΖεῖΖε 275 μβφ 
Ι,,β εχ ε αὐ ν]ά. σοττγεοίδ : ἐπὶ. ΝΊεἰΖβοῆε 276 μεῖ,: μἴσως μυριάδας 
5. ΠΠΆΓΡΟ; μιεφ' ΝΙείζθεμε παραγενόμενος ΠΟ 4. επ|. ΔΝ εβίευηθ 
281τ--5 --νῖ!. Ηεγοὰ. 425--420 τ] ν. διισΐογεβ, 5114. 113 546. 280 564. 
Ξ- Β 559-568 290 ἑρμιόνην τ᾽ Πο44. ἀσίξην 1. Ἰάετη ΝἹ εἰ Ε. Μ. 
Β 5όο 292 αἴγινάν τε 1.5 οἵ τ᾽ ἔχον αἴγιναν τηαῖῦΡ'. 5 ὸἰ Β 562: 
Ἰεοϊίοπεῖη Οεγέβπϊ πὶ μαρεπὶ ἢσδβ. ἔτ. ο6. 7, ϑίγαρο 375 (γράφουσί 
τινες) 294 ἤΐς υϑγϑ145 21021 ὁδὲ αῤταὶ πον ΘΥ 4771 172 ὑτεῖτ,, φατέ. 5. τλαγρ. 
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καὶ Σθένελος, Καπανῆος ἀγακλειτοῦ φίλος υἱός" 2985 

τοῖσι δ᾽ ἅμ᾽ Εὐρύπυλος τρίτατος κίεν ἰσόθεος φώς, 

Μηκιστέως υἱὸς Ταλαϊονίδαο ἄνακτος. 

ἐκ πάντων δ᾽ ἡγεῖτο βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης. 

τοῖσι δ᾽ ἅμ᾽ ὀγδώκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο" 
3) λ. ἢ »; ’ 3 ’ 

ἐν δ᾽ ἄνδρες πολέμοιο δαήμονες ἐστιχόωντο 200 
2 [ ’ὔ ’ ᾽ 

Αργέιοι λινοθώρηκες, κέντρα πτολέμοιο. 

τῶν δὲ ᾿Αργείων οἱ προεστηκότες ὑπερβολῇ χαρέντες Τρ , β ἽΝ 
ΩΝ - ’ Ἂ 5) δ ἂν ἴω 

ἐπὶ τῷ ἐγκωμιάζεσθαι τὸ γένος αὐτῶν ὑπὸ τοῦ ἐνδο- 
7ὔ “ ΄' ΄΄ 

ξοτάτου τῶν ποιητῶν, αὐτὸν μὲν πολυτελέσι δωρεαῖς 
“ ’ 3 ν Ν “-“ ς ᾽ὔ ς ’ὔὕ 

ἐτίμησαν, εἰκόνα δὲ χαλκῆν ἀναστήσαντες ἐψηφίσαντο 308 

θυσίαν ἐπιτελεῖν “Ομή θ᾽ ἡμέ ὶ ὰ μῆν ὶ εν μηήρῳ καθ᾽ ἡμέραν καὶ κατὰ μῆνα καὶ 
5. 9 Ἀ ᾿ " ΄ , 9 ᾽ 

κατ᾽ ἐνιαυτὸν (καὶ) ἄλλην θυσίαν πενταετηρίδα εἰς Χίον 
5 7 ) ͵ ὮΝ 5 ἈΝ “ 3 ’ ») “ 

ἀποστέλλειν. ἐπιγράφουσι δὲ ἐπὶ τῆς εἰκόνος αὐτοῦ 

θεῖος “Ὅμηρος ὅδ᾽ ἐστὶν ὃς “Ἑλλάδα τὴν μεγάλαυχον 
ἵρ ὌΣ ’ “ ζ 

πάσαν ἐκόσμησεν καλλιεπεῖ σοφίῃ, 210 
4 5}: Ὁ) ὦ ἃ Ν ᾽ὔ 

ἔξοχα δ᾽ ᾿Αργείους, οἱ τὴν θεοτείχεα Τροίην 
Μ Ν ᾿] ’, «ε ΄ 

ἤρειψαν ποινὴν ἠυκόμου “Ἑλένης. 

οὗ χάριν ἔστησεν δῆμος μεγαλόπτολις αὐτὸν 
5 ͵ Ν “ Ὁ) ἴ, ὍΣ ἐξ 

ἐνθαδε καὶ τιμαῖς ἀμφέπει ἀθανάτων. 
3 - Ἢ “- 
ἐνδιατρίψας δὲ τῇ πόλει χρόνον τινὰ διέπλευσεν εἰς Δῆλον 315 

εἰς τὴν πανήγυριν. καὶ σταθεὶς ἐπὶ τὸν κεράτινον βωμὸν 
’ “ 5.0 05 ΄ Ὄ  ς 5 ,ὔ λέγει ὕμνον εἰς Απόλλωνα οὗ ἢ ἀρχή 

μνήσομαι οὐδὲ λάθωμαι ᾿Απόλλωνος ἑκάτοιο. 
ς 7) ςς ΄“. “ ε Ν Γ χ ΩΝ Ν 

ῥηθέντος δὲ τοῦ ὕμνου οἱ μὲν ἤϊωνες πολίτην αὐτὸν κοινὸν 

ἐποιήσαντο, Δήλιοι δὲ γράψαντες τὰ ἔπη εἰς λεύκωμα ἀνέ- 320 
“ “ “-“ 3 , ε “ “ -ς , 

θηκαν ἐν τῷ τῆς Αρτέμιδος ἱερῷῃ: τῆς δὲ πανηγύρεως 
ΝΝ 2 Υ - 

λυθείσης ὁ ποιητὴς εἰς ον ἔπλευσε πρὸς Κρεώφυλον κἀκεῖ 

206 Εὐρύαλος Β 5όπ ργεαείΐεγ Ν' 27 207 Μηκιστέος Β 566 (μηκιστεω 
38) 298 συμπάντων Β 56] 300, 301 ΟΠΊ. ΗΠ ΟΠΊΕΓΕΒ : νΕΓΒι15 [ογέαϑϑθ 
εϑίοάεὶ 307 καὶ κ464. Δι επί εγπηβ πῃ 809 μεγαλαύχην ςοαά. 

επ. ΒαΓμῈ5 310 καλλιεπίηι σοφίηι τε ςοἭ(., ΠΟΥΓ. 55 ΠΥ͂Ρ. 312 ποινῆς 
νυν. Γ επη. ΒαγπεῈ5 313 μεγαλόπολις ἷ.) ΠΟΥΓ. 9. 55. 316 κερα- 
τίνον 1. 322 κρεόφυλον ], 
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χρόνον διέτριβε πρεσβύτης ὧν ἤδη. ἐπὶ δὲ τῆς θαλάσσης 
καθήμενος παίδων τινῶν ἀφ᾽ ἁλείας ἐρχομένων ὥς φασι 

πυθόμενος 
3 Ν, Υ̓͂ 9 3.» ἐφ ’ ὌΝ ἧς ΄ ἄνδρες ἀπ᾿ ᾿Αρκαδίης θηρήτορες ἡ ῥ ἔχομέν τι; 

3 ’ Δ 5, ’ 

εἰπόντων δὲ ἐκείνων 

ὅσσ᾽ ἕλομεν λιπόμεσθα, ὅσ᾽ οὐχ ἕλομεν φερόμεσθα, 
9 ὔ Ν Ν Μ 3 ἊΝ [τὰ ’ ε ’ οὐ νοήσας τὸ λεχθὲν ἤρετο αὐτοὺς ὅ τι λέγοιεν. οἱ δὲ φασιν 

Ν “ , “ ἐν ἁλείᾳ μὲν ἀγρεῦσαι μηδέν, ἐφθειρίσθαι δέ, καὶ τῶν 

φθειρῶν οὺἣς ἔλαβον καταλιπεῖν, οὺς δὲ οὐκ ἔλαβον ἐν τοῖς 
« ’ 7) 5 Ἁ Ν “᾿ ’ Ὡ“ Ἂν ΄ 

ἱματίοις φέρειν. ἀναμνησθεὶς δὲ τοῦ μαντείου ὅτι τὸ τέλος 

αὐτοῦ ἥκοι τοῦ βίου, ποιεῖ τὸ τοῦ τάφου αὑτοῦ ἐπίγραμμα. 
3 “ ἈΤΘ9 “- Ψ 9 Ν. Ν Ν. ΩΝ 

ἀναχωρῶν δὲ ἐκεῖθεν, ὄντος πηλοῦ ὀλισθὼν καὶ πεσὼν ἐπὶ 
Ν σι Ὅ«“ “ Νὴ Ὁ) “ ΜΊ 

τὴν πλευράν, τριταῖος ὥς φασι τελευτᾷ καὶ ἐτάφη ἐν ᾿ἴῳ. 

ἔστι δὲ τὸ ἐπίγραμμα τόδε" 

ἐνθάδε τὴν ἱερὴν κεφαλὴν κατὰ γαῖα καλύπτει, 
ἀνδρῶν ἡρώων κοσμήτορα θεῖον Ὅμηρον. 

ΡΙΝΤΑΚΟΗΙ Ὲ ἨΟΜΕΚΟ ΤΠΠΒΚΟΚΝΜ ΡΑΚ5, 

Ῥ]αἰΑΓο ἢ οὐτα8 Ποηηοτοαβ ἰοϑίδ ηΐαγ ὮΙ δυοίοιοϑ ; 

(δἰεπὰβ ν. 2900 Καὶ δέον γὰρ ὡς ἄνθρωπον ἀνεγνωκότα 

τοσούτους ποιητὰς καὶ γινώσκοντα σαφῶς ἅπασι τοῖς 

δόγμασιν αὐτοῦ μαρτυροῦντας ἄλλοις κατ᾽ ἄλλα τῶν ἐπῶν, 
“ Ν ’ 39 , 2 “ “ ς “- 
ὥσπερ καὶ Πλούταρχος ἐπέδειξεν ἐν τοῖς τῶν Ὁμηρικῶν 

μελετῶν... 

(ΕἸ ]1ὰ5 11. 8 ιιαγεδες φεσιγαο ἰϊδγογιι φος ὧδ οϑιεγο 

ΟἾΏῥΟ 21, 1,1 ῥεγ7θοίο αἰ 2γαεῤονίο7ε αἰφθ 2715 6116 δγἐο157,10 

6556 τ5147,1 δ τομγπηι ατε1} τοί. 

3526 Ῥτζος. τοο. 16, νὶξ. ἱν. 2ο, ν. 40, ΤΖείΖεβ ἔχ. 1]. 37. 22 : ἁλιήτοοες 
νἱῖ. ἵν, ν ΤΖείζεβ. ἄρ᾽ Ῥτος. 328 --νΙῖ, Ηετγοά. 499 πὶ ν. διαςὶοτε 5 

ὃς 1,5 2317; 338--νῖϊ. Ηεγοά. 515, 516 Ὁ] ν. διιοίογεβ 
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ἱ0. 9 τι φοάορι ἰὖγο τορι ΤΟ μίαγελμς ὀμράοηι τ 771 

γεῤγελερα} φμοά τογόο δες δἱΐ ῥαγεηι 2γοῤγῖίο δ αἰζδηιαό 

Φ2ρΡ71ΠΠςα]107115 κοΐ. 

ἵν. τι δι μίαγεΐμς φιοχθ, ἀο7)10 171 (δεῖ ϊηῖς ργαῦζ απμε1071- 

Ταίε, ἦι ῥγύηιο {δγογιεῦι σὸς (6 ΠΠΟΡΊΕΥΟ φΟῦο 11, (4 γὴρ]οίθ 167): 

2λιϊοτοῤῥκιηι σεγίροτί ἐαάεηι δα ὧδ γίβαρογίοῖς δογιῤδῖσδε φμοα 

7071 αὖ Ἴη2467.1γι} φαἰμγιαἴς αὐ1ηηαἐζδτδ 7151 ῥαμεα τςα7716 φμααα71. 

φεγύα 224 ιμιαγελΓ φμορίαηι γέ ἱποῤιηιαία ὁδί φηδεϑιγίῤοῖ. 
3 ᾽ ΩΝ ᾽’ Ἁ “ Ἁ Ἂ ’ ΝΥ 

Αριστοτέλης δὲ μήτρας καὶ καρδίας καὶ ἀκαλήφης καὶ 
᾽’ “ Μ᾿ 3 ’ ’ ΝΥ ἊΝ 

τοιούτων τινῶν ἄλλων ἀπέχεσθαϊζ φησι τοὺς [Πυθαγορικούς, 

χρῆσθαι δὲ τοῖς ἄλλοις. 
5000]. Α ἴῃ Ο ὅ25, Ε. Μ. ἴῃ ᾿Ανεμοτρεφὲς κῦμα" . .. 

οἷς δὲ προσπίπτει τραχὺς ἀὴρ καὶ ἀνεμώδης ταῦτα ταῖς 

τῶν πνευμάτων τριβόμενα πληγαῖς εὔτονον καὶ δύσθραυστον 
ΝΜ Ν ’ ο ἊΝ 9 [, 

ἔχει τὴν στερρότητα, ὡς φησι []Ἰ]λούταρχος ἐν μελέταις 

Ὁμηρικαῖς. 

5080]. Επγ. ΑΙο. 1128 ψυχαγωγοὶ τινὲς γόητες ἐν 

Θετταλίᾳ οὕτω καλούμενοι. .. οὗς καὶ Λάκωνες μετεπέμ.- 

Ψψαντο ἡνίκα τὸ Παυσανίου εἴδωλον ἐξετάραξε τοὺς προσ- 
’ “ “ “ ,’ ε ε ἴω 4 

ἰόντας τῷ ναῷ τῆς Χαλκιοίκου, ὡς ἱστορεῖ [Πλούταρχος 

ἐν ταῖς “Ομηρικαῖς μελέταις. 

ΡΙαγπηα εἰΐδέ εἰ Θίοθδειβ 486 ποη Δα ΠΙρεηάα ἀιιχίπιιβ. σοηδβιι 185 
1615 Βοχορταρῇ. ἔ. 88 5Ξη4ᾳ., Βαεάογί, ὧδ βιμέαγολμέ φάθ γογίμν υἱΐα 
Ἡονεογὶ τ8οι, ]. ΜεΠ]εσ ὧδ ΡΙμίαγομί σας σπῖσο γεγίμγ Κια Πονογὶ 
1896, Η. Θοῆγδάεγ, αὐ ίμίαγολε Οπαεγοηορδῖα ΟΜΗΡΙΚΑΙῚΣ ΜΕΛΕΤΑΙ͂Σ 
δέ αἷθ οἰμϑοίοηε σας γγέμν υἱα Πονηογὶ τ89ρ9ρ. ΔΝ εϑβίεγιπδιπιιπὶ βασι 
ΒΙΟΡΤΑΡΠΪςσα ἰαπέϊπι ἀεάϊ πλι5. 

Ἂ Ν μὰ Χ ’ “- Ν 

1. Περιττὸν μὲν ἂν ἴσως δόξειέ τισι πολυπραγμονεῖν περὶ 
Ὅ ’ ’ 3 7 (ὶ 70 ἕ 9 ὃ᾽ 9 ἊΝ 

μήρου, ποίων τε ἣν γονέων καὶ πόθεν" ἐπεὶ μηδ᾽ αὐτὸς 

Οοαϊεοα : Ε Με 5 ῥ᾽ Ρὸ "8 ΡΙΒ ΡΙ6 1; Ψὶπηά. βιρρὶ. 88 δἀνοςαν 
ΜΕΠ]εγ (εἀ. τ896. Τιτνινβ: πλουτάρχου εἰς τὸν βίον τοῦ ὁμήρου Ῥδ 
Ὁ58: πλουτάρχου βίος ὅμήρου ῬῚ5: πλουτάρχου περὶ ὁμήρου Με38 : περὶ 
ὁμήρου Ῥ' Ῥ8 ΡΞ ΝΘ δάά. Ρι Ρ2 ςαγεῖ ἐἰ{π]Ὸ Ῥδ 1 περισσὸν 
Ὁ ΡΕΡΣ ΡΟ ΒΘΡΙ μὲν ἴσως ἂν Ῥ᾽5 : μὲν ἴσως οπι. ἂν ΡΣ Ε8 ῬΟῬΙΙ; 
μὲν ἂν οπι. ΝΜ 8 
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ἠξίωσεν εἰπεῖν περὶ αὑτοῦ, ἀλλ᾽ οὕτως ἐγκρατῶς ἔσχεν ὡς 
Ν ἊΝ 5 ἊΝ “ 9 2 “ 5 ὃν Ν ε 

μηδὲ τὴν ἀρχὴν τοῦ ὀνόματος ἐπιμνησθῆναι. ἐπεὶ δὲ ὡς 
“᾿. [4 

πρὸς εἰσαγωγὴν τῶν ἀρχομένων παιδεύεσθαι χρήσιμος 
“ 5 “Ὁ ’ “ 

ἡ πολυπειρία, πειρασόμεθα εἰπεῖν ὅσα ἱστόρηται τοῖς 

παλαιοῖς περὶ αὐτοῦ. 
Ρ ἊΝ ϑ᾿ ε - ΡῚ ΧΟ, 

2. Γἕφορος μὲν οὖν ὃ Κυμαῖος ἐν συνταγματι τῷ ἐπιγραφο- 

μένῳ ᾿Επιχωρίῳ (τ. τό4) Κυμαῖον αὐτὸν ἀποδεικνύναι 
πειρώμενος φησὶν ὅτι ᾿Απελλῆς καὶ Μαίων καὶ Δῖος ἀδελφοὶ 

ω - “ν Ν [2 

Κυμαῖοι τὸ γένος" ὧν Δῖος μὲν διὰ χρέα μετῴκησεν εἰς 
ἼΑσκρην κώμην τῆς Βοιωτίας κἀκεῖ γήμας Πυκιμήδην 

ἐγέννησεν Ἣ σίοδον' ᾿Απελλῆς δὲ τελευτήσας ἐν τῇ πατρίδι 
, , , ’ὔ ΕΝ Ι 

Κύμῃ κατέλιπε θυγατέρα Κριθηΐδα τοὔνομα, προστησάμενος 
“, ἈΝ ἃ Ἂν [ αὐτῇ τὸν ἀδελφὸν Μαίονα: ὃς διακορεύσας τὴν προειρημένην 

καὶ τὴν ἀπὸ τῶν πολιτῶν ἐπὶ τῷ γεγονότι δείσας κατάγνωσιν, 
“ἢ 3 ὰΝἢ δ , ’ὔ “ Ἂ [ 

ἔδωκεν αὐτὴν πρὸς γάμον Φημίῳ τῷ Σμυρναίῳ, διδασκάλῳ 

γραμμάτων. φοιτῶσα δὲ αὐτὴ ἐπὶ τοὺς πλύνους οἱ ἦσαν 
ὰ τῷ Μέλ ἀπεκύ ὸν Ὅμηρον ἐπὶ τῷ ποταμῷ παρὰ τῷ Μέλητι ἀπεκύησε τὸν “Ὅμηρον ἐ ͵ μῷ, 

καὶ διὰ τοῦτο Μελησιγένης ἐκλήθη: μετωνομάσθη δ᾽ 

Ὅμηρος ἐπειδὴ τὰς ὄψεις ἐπηρώθη: οὕτω δὲ ἐκάλουν οἵ τε 

Κυμαῖοι καὶ οἱ Ἴωνες τοὺς τὰς ὄψεις πεπηρωμένους παρὰ 
τὸ δεῖσθαι τῶν ὁμηρευόντων, ὅ ἐστι τῶν ἡγουμένων. καὶ 

ταῦτα μὲν ΓΕ φορος. 

3. ᾿Αριστοτέλης δὲ ἐν τῷ τρίτῳ περὶ ποιητικῆς (τ. 66 Κο5.) 
3 Μ Ν “κ᾿ 7 3... Ν. Ν ς ’ὔ “ 

ἐν ᾿ἴῳ φησὶ τῇ νήσῳ, καθ᾽ ὃν καιρὸν Νηλεὺς ὁ Κόδρου τῆς 

᾿Ιωνικῆς ἀποικίας ἡγεῖτο, κόρην τινα τῶν ἐπιχωρίων γενο- 

μένην ὑπό τινος δαίμονος τῶν συγχορευτῶν ταῖς Μούσαις 
ἊΣ ’, 3 “- Ν Ν Ν Ν Ψ’ὕ “Ὁ , 

ἐγκύμονα, αἰδεσθεῖσαν τὸ συμβὰν διὰ τὸν ὄγκον τῆς γαστρὸς, 

8 εἰπεῖν τὰ Ὁ Ῥ5 Ρ!8 ; τὰ, οπι. εἰπεῖν, ΝΙ Αϑ 5 χρήσιμα ἐν πολυ- 
πειρία Ῥὃ 6 πειρασώμεθα ῬῚ Ῥθ ΡΙ8 179 ἡ πάλαι ἃ Ῥ8 ὕ9 8 οὖν 
ΒΜ 9 ἐπιχορίω ῬῚ 10 ἀτελλὴς Ρὅ Ρ!8 174, [οτί. Ῥδ 12 ἄκρην 
(55. σ) Με: ἄκρην Ε πόλιν Ἐδ8 μυκιμήδην Ὁ ῬΒ ῬΙ5 1599: κιμήδον 
Ἐ8 13 ἀτελλὴς Ἐ5 ΡΙ8 102 15 αὐτῆς Ρ' ΡΖΡΙ μαίωνα 
Ῥὅ εἰρημένην Ῥδὃ 17 φημία ΡΊ3 τῷ οτι. α Με8ϑ᾿ΡΙΡΣΡΒΡέ 
ΡδΡδ 18 χρημάτων ΡΥῸ γραμμάτων Ῥδ “1ο τὸν ποταμὸν 
ΕΒ Ρ18 20 μελησογενὴς Ν 21 δὴ σοτΙΓ. εχ δ᾽ Ρ 25 δὲ ΟΠ]. 
18 26 ἴξ, (35. ωὠ); ι ἴπ Γἴ85.,) Ρὃ 28 ταῖς οπι. 5 ΡΙ8 
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ΡΙΝΤΑΚΟΗΙ ΨΙΤΑ 

“- δὰ 

ἐλθεῖν εἴς τι χωρίον τὸ καλούμενον Αἴγιναν" εἰς ὃ καταδρα- 
μόντας λῃστὰς ἀνδραποδίσαι τὴν προειρημένην καὶ ἀγαγόντας 

9 ’ἤ͵ ων ε ΝΥ ἴων ᾿ “ “ » 

εἰς Σμύρναν οὖσαν ὑπὸ Λυδοῖς τότε, τῷ βασιλεῖ τῶν 

Δυδῶν ὄντι φίλῳ τοὔνομα Μαίονι χαρίσασθαι: τὸν δὲ 
3) ᾽ὔ Ν [ὴ ἊΝ ΑΝ “ ἃὰ ’ὔ 
ἀγαπήσαντα τὴν κόρην διὰ τὸ κάλλος γῆμαι" ἣν διατρί- 

βουσαν παρὰ τῷ Μέλητι καὶ συσχεθεῖσαν ὑπὸ τῆς ὠδῖνος 
4“ 9 “ Ν 4 ΟΣ πον ΄σ-΄- “ ἃ ἔτυχεν ἀποκυῆσαι τὸν Ὅμηρον ἐπὶ τῷ ποταμῷ: ὃν 

ε “ 

ἀναλαβὼν ὃ Μαίων ὡς ἴδιον ἔτρεφε, τῆς Κριθηίδος μετὰ 
Ν ’, 2 μ Ὰ ’ ςΝ 3 “ 

Τὴν κύησιν εὐθέως τελευτησάσης. χρόνον δὲ οὐ πολλοῦ 

διελθόντος καὶ αὐτὸς ἐτελεύτησε. τῶν δὲ Λυδῶν κατα- 

πονουμένων ὑπὸ τῶν Αἰολέων καὶ κρινάντων καταλιπεῖν 
Ν Ῥ ΄ “ ε ’, Ἁ ’ 

τὴν Σμύρναν, κηρυξάντων τῶν ἡγεμόνων τὸν βουλόμενον 

ἀκολουθεῖν ἐξιέναι τῆς πόλεως, ἔτι νήπιος ὧν Ὅμηρος ἔφη 

καὶ αὐτὸς βούλεσθαι ὁμηρεῖν' ὅθεν ἀντὶ Μελησιγένους 
Ὅμηρος προσηγορεύθη. 

’ ἈΝ ν..9 ε ΤᾺ ᾿ ’ ἃ “ 

4. γενόμενος δὲ ἐν ἡλικίᾳ καὶ δόξαν ἐπὶ ποιητικῇ κεκτη- 
μένος ἤδη ἐπηρώτα τὸν θεὸν τίνων τε εἴη γονέων καὶ 

’, ς 3. 09 “ [τὰ 
πόθεν" ὃ ὃ ἀνεῖλεν οὕτως" 

Υ̓ » “ Ἁ ’ὔ ο ’, ἔστιν Ἴος νῆσος μητρὸς πατρίς, ἢ σε θανόντα 
δέξεται: ἀλλὰ νέων ἀνδρῶν αἴνιγμα φύλαξαι. 

φέρεται δὲ καὶ ἕτερος χρησμὸς τοιοῦτος" 

ὄλβιε καὶ δύσδαιμον" ἔφυς γὰρ ἐπ᾽ ἀμφοτέροισι" 
πατρίδα δίζηαι, μητρὸς δέ τοι οὐ πατρὸς ἐστι 

μητρόπολις ἐν νήσῳ ὑπὸ Κρήτης εὐρείης, 

32 μύρναν α 9 433 μαίωνι Ρ' ῬΒ (ὦ ΤσογΓ, ἰπ οἡ 35 περὶ Με, 
ταῖς. παρὰ καὶ οτῃ. 8 36 ἔτυχεν οἵη. ΡΒ 47 κρηθηίδος (55. ἢ) 
ἘΣ μετὰ τὴν κύησιν οτη. Ῥῦ 438 οὐ οπι. α Με48 ΡῚ ΡΖ (444. πι. 4]. 
συ: 41τ καὶ κηρυξάντων ῬΌΡΙΒ ; κηρυξάντων δὲ ΜΑΡΡΙ ΡΖΡΙΈ; 
τὲ ῬΡδ 453 βούλομαι Ρὶ 44 ἐκλήθη ΡΒ 46 εἴη) ἣν ΡΡΙΞ 48 ἥσε) 
ἥδε α ΡΙ8 01 48, 49--ὀ πίῃ. Ῥᾳ]. χῖν. 65, Ῥβϑιι5. χ. 24. 2 (ν. δα 48) 
ν. Ῥτγος. 1οο. 9ς, (εγί. 59, οὕς. 8Ρ. ϑίερῃ. ΒυΖ. ἴῃ Ἴος 49 ἂν- 
δρῶν] παίδων Ῥαιι5. (εγί. ΞΕ ρα πι5 Ἐ. πὶ. ΡΖ Ὲ9 51-όᾶο -- 
Απίῃ. Ῥᾷὶ. χῖν. 66. νν. 48, 55-57 Π4}0. Επ5ερ. ργαεῖ, ἐνδη. ν. 335 Οἱ. 
48, 49 Ξεαιεπίθιι5 45, 46 νιαϊξ Ῥαι5. Χ. 24. 2 εΙρῃῖ5. ἴῃ Ρδϑὶ βίδίιδθ 
Ηοτπεγὶ 52 δίζεαι ἃ ΡΒ ΡΙ8 μητρὶς . « - πατρὶς ἘΒ Ἐπ|5, τοι 
ΟΠ 5: τὶ (3535: Οἡ ΒΕ 
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ΡΙΝΤΑΚΟΗΙ ΥΙΤΑ 

Μώψωος γαίης οὔτε σχεδὸν οὔτ᾽ ἀποτηλοῦ. 
ἐν τῇ σὴ μοῖρ᾽ ἐστὶ τελευτῆσαι βιότοιο, ῇ σὴ μοῖρ ῆ 

8. 3 4 Ἁ , ’, Ν, “Ὁ 9 ’ 

εὖτ᾽ ἂν ἀπὸ γλώσσης παίδων μὴ γνῷς ἐπακούσας 

δυσξύνετον σκολιοῖσι λόγοις εἰρημένον ὕμνον. 

᾿δοιὰς γὰρ ζωῆς μοίρας λάχες, ἣν μὲν ἀμαυρὰν 
2 ,ὕ “- ἃὰ 3... ἵ 3 , 
ἠελίων δισσῶν, ἣν ὃ ἀθανάτοις ἰσόμοιρον 

ζῶντί τε καὶ φθιμένῳ: φθίμενος δ᾽ ἔτι πολλὸν ἀγήρως. 

μετ᾽ οὐ πολὺν δὲ χρόνον πλέων ἐς Θήβας ἐπὶ τὰ Κρόνια" 
3.7 Ἃ. Ε Ὄ " 3 : - , τὴ 5:8 Ὁ ἀγὼν δ᾽ οὗτος ἄγεται παρ᾽ αὐτοῖς μουσικός" ἦλθεν εἰς ον" 

ἔνθα ἐπὶ πέτρας καθεζόμενος ἐθεάσατο ἁλιεῖς προσπλέοντας, 

ὧν ἐπύθετο εἴ τι ἔχοιεν. οἱ δὲ ἐπὶ τῷ θηρᾶσαι μὲν μηδὲν 

φθειρίζεσθαι δὲ διὰ τὴν ἀπορίαν τῆς θήρας οὕτως ἀπεκρί- 
ναντο" 

ὅσσ᾽ ἕλομεν λιπόμεσθ᾽, ὅσσ᾽ οὐχ ἕλομεν φερόμεσθα, 

αἰνισσόμενοι ὡς ἄρα οὗς μὲν ἔλαβον τῶν φθειρῶν ἀποκτεί- 

ναντες κατέλιπον" οὗς δ᾽ οὐκ ἔλαβον ἐν τῇ ἐσθῆτι φέροιεν. 

ὅπερ οὐ δυνηθεὶς συμβαλεῖν “Ὅμηρος διὰ τὴν ἀθυμίαν 
5 ’ὔ ἷ 2 Σ Ν «ε 1“ “ 

ἐτελεύτησε. θάψαντες ὃ αὑτὸν οἱ ᾿Ιῆται μεγαλοπρεπῶς 
, 5) , 3 “ “ [ 

τοιόνδε ἐπέγραψαν αὐτοῦ τῷ τάφῳ 

ἐνθάδς τὴν ἱερὴν κεφαλὴν κατὰ γαῖα καλύπτει 
ἀνδρῶν ἡρώων κοσμήτορα θεῖον “Ὅμηρον. 

5. ν , ἃ κ 7 5. Χ 9 ὕ 
εἰσὶ μέντοι οἱ καὶ Κολοφώνιον αὐτὸν ἀποδεικνύναι πειρῶνται, 

54 δ᾽ ἀπὸ γῆς Ετ5. ἀπὸ τηλοῦ Μ48 ΡῚ Ῥ2 ΡΙ5 Ἐπ5. 55 σὴ] σοι 
Νδ48 ΡΙ ΡΖ Επ5. ἐν τῇ μοῖρ’ ἐστίν σε Απίῃ. : ἐν τοῖσι μόρσιμόν Ἐι5Θ 1] 
ςοἀά. ΑἩ 56 γλώττης ΡΡΡΒ ἐσακούσας ΔΑπίῃ. 57 δυσξύνελον Ὁ: 
ἀξύνετον Εὰ5. σκολιοῖσι] πολλοῖσι Ἐλι5. 58 δισσῶν Δπίῃ. αν. σοὶ 
ζωὴ δοιὰς μοίρας λάχεν ἡ μὲν ἀμαυρῶν Ἐπ5. 59 ἢἠελίδων Ρ5 Ὁ9 

δ᾽ ὅσσων Ῥ2 ῬΡ ΡΙ( ; ὄσσων Με3 Ρὅ Ρ12 178: ἢελίωδιοσων ῬΘδὃ ἣν] 
τὴν ΑΠΙΡΠΟΙ. ἀθάνατος Ει5ΕΡ: ΑΗ ἰσόμοιρος Ῥ18 95 Εἰι5. : 
ἰσόμοιρος (55. ν) Ῥὅ (ἰσόμοιρον Ἐπι5εΡ. Α Η): ἰσόμηρον Ῥὃ όο καὶ 
ζῶν καὶ φθίμενος Ῥ5 Ρ15 (φθίμενος οἵη. Ῥδ) τε] δὲ Απίῃ. πολλὰ 
Απίῃ. οπι. ἀγήρως 64 ἐπυνθάνετο Ῥ᾽5 τὸ Ε ΡΙ5 θηράσειν 
ΘΡΡι: οὐδὲν Ῥὅ 65 φθειρίσασθαι Ῥϑ8 ἀπειρίαν (55. ο) 
Ρδ; ἀπειρίαν 67 λιπόμεθα α Ὁ: 10 συλλαβεῖν α Ρὅ Ρ'5 Ὁ9 
12 αὐτῶ τῶ τάφω ἃ ΡἘΌ ΡΙ5 9 13, 14-- π ἢ. Ῥα]. νὶϊ]. 3, νἱΐ. 
Ηετοά. 5ξιϑ 15 εἰσὶ μὲν 9 
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ΡΙΨΤΑΚΟΗΙ ΜἹΤΑ 

μεγίστῳ τεκμηρίῳ χρώμενοι πρὸς ἀπόδειξιν τῷ ἐπὶ τοῦ 
ἀνδριάντος ἐπιγεγραμμένῳ ἐλεγείῳ-: ἔχει δ᾽ οὕτως" 

[ν ’ “ Ν Ν ’ «ε , 
υἱὲ Μέλητος “Ὅμηρε σὺ γὰρ κλέος Ελλάδι πάσῃ 

ἈΝ ΄“ ΙΝ Γρὰ Ψ 3» καὶ Κολοφῶνι πάτρῃ θῆκας ἐς ἀίδιον 
Ἁ Ἕ » δ») ᾽ “ 4 Ἁ 

καὶ τασὸ ἀντιθέῳ ψυχῇ γεννήσαο κούρας 

δισσὰς ἡμιθέων γραψάμενος σελίδας. 
ε “ ϑν Ν ’ 3 “ ’ 

ὑμνεῖ δ᾽ ἡ μὲν νόστον ᾿Οδυσσῆος πολύπλαγκτον 

ἡ δὲ τὸν ᾿ἸΙλιακὸν Δαρδανιδῶν πόλεμον. 

ἄξιον δὲ μηδὲ τὸ ὑπὸ ᾿Αντιπάτρου τοῦ ἐπιγραμματοποιοῦ 

γραφὲν ἐπίγραμμα παραλιπεῖν, ἔχον οὐκ ἀσέμνως" ἔχει 
δ᾽ οὕτως" 

οἵ μέν σευ Κολοφῶνα τιθηνήτειραν ὍὍμηρε, 
οἱ δὲ καλὰν Σμύρναν, οἱ δ᾽ ἐνέπουσι Χίον" 

οἱ δ᾽ ἴον, οἱ δ᾽ ἐβόασαν ἐύκλαρον Σαλαμῖνα, 

οἱ δέ νυ τὰν Λαπιθᾶν ματέρα Θεσσαλίαν" 
ἄλλοι δ᾽ ἄλλο μέλαθρον ἀνίαχον' εἰ δέ με Φοίβου 

Ν ,ὔ Ν 3 Ν ζ4 

χρὴ λέξαι πινυτὰν ἀμφαδὰ μαντοσύναν, 

πάτρα τοι τελέθει μέγας οὐρανός, ἐκ δὲ γυναικὸς 
οὐ θνατᾶς ματρὸς δ᾽ ἔπλεο Καλλιόπας. 

’ 3 Δ ΥΡΟΤΝ᾽ “- ’ ς ,ὔ Ν ἈΝ 

5. γενέσθαι δ᾽ αὐτὸν τοῖς χρόνοις οἱ μέν φασι κατὰ τὸν 

Τρωικὸν πόλεμον, οὗ καὶ αὐτόπτην γενέσθαι" οἱ δὲ μετὰ 
ς Ἁ Υ̓ “ , 4 Ν Ν ᾽ὔ ἂν ἑκατὸν ἔτη τοῦ πολέμου" ἄλλοι δὲ μετὰ πεντήκοντα καὶ 

ἑκατόν. ἔγραψε δὲ ποιήματα δύο, ᾿Ιλιάδα καὶ ᾿Οδύσσειαν" 

77 ἀνδρίαντι Ῥδ8 η8-85 -- Απίῃ. Ῥ]δη. ἷν. 292 81 δισσὰς ἐὲ 
ΡΙΕΡΙ; δισσὰς ἐκ στηθέων ΔΑτπίῃ. 82 πολύπλακτον Ῥδ ΡΙ8 1 Ξ 835 τῶν 
λιακῶν Ῥδ, τπηαΓρ. ἰλιακῶν δαρδανίων ΑΠπΙΉ. 84 τοῦ ἐπιγραμ- 
ματοποιοῦ οτη. Ῥδ ΡΙ8 85 ἄσμ, (35. ο5) ὕ53 : ἀσμένος Ὁ : ἀσμένως 
ααΐ. σοΥΓ. Χ νυ] απ άεΓ 87-94-- Απίῃ. ΡῬίδῃ. ἵν. 296 87 τιθήνην 
τείναν ( Ῥδ ΡΙ8 109 88 οἱ δ᾽ ἐνέπ... . 89 ἴον οτη. Ῥδ 4444. πΊδΓΡ΄. 

89 οἱ δ᾽ ἴον οπι. ῬῚ8 176 δή, πηάᾶγΓρ. οο τᾶν Ρ Ρι5; τῶν 
Απίῃ. λαπιθέων Απίῃ. θεσσαλίην Απίῃ. Ῥδ οΙ ἄλλοι 
δ᾽ ἄλλην γαῖαν Απίῃ. 92 πινυτὰς. .. μαντοσύνας ΔΗ. ἀμφαδα 
Ἐ5 ῬΙ8 10Ὲ: ἀμφάδα Με8 : ἄμφαδα Ῥδὅ οοττ. : ἀμφὶ σὲ ῬΡῦ6 093 σοι Απίῃ.: 
τοι οτη. ῬΒῸ τελέθοι εχ τελέθει  πτεκούσης Απίῃ. 95 αὑτὸν α τοῖς 
χρόνοις οἱ μὲν κατὰ Ῥδ γηγδγρ. , φασιν : αὐτόν φασι Ῥ"8 : αὐτὸν οἱ μέν φασι 
τοῖς χρόνοις Ῥδ 
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ΕΝ ΑΙΣΘΗΤ ΓΑ 

ὡς δέ τινες, οὐκ ἀληθῶς λέγοντες, γυμνασίας καὶ παιδιᾶς 

τοο ἕνεκα καὶ Βατραχομνομαχίαν προσθεὶς καὶ Μαργίτην. 

ας, 6 8 οΠ 5] ΠΊ115. 

1: 

ι. Ὅμηρον τὸν ποιητὴν χρόνῳ μὲν τῶν πλείστων δυνάμει . Ὅμηρ ητὴν χρόνῳ μ μ 
δὲ πάντων πρῶτον γενόμενον εἰκότως ἀναγινώσκομεν πρῶ- 

9 "2 ἊΣ 7 »Μ Ν Ν Ν ΑΝ 

τον, ὠφελούμενοι τὰ μέγιστα εἰς τε τὴν φωνὴν καὶ τὴν 

διάνοιαν καὶ τὴν τῶν πραγμάτων πολυπειρίαν. λέγωμεν 

5 δὲ περὶ τῆς τούτου ποιήσεως, πρότερον μνησθέντες διὰ 
ὔ “ 1 9 κι 

βραχέων τοῦ γένους αὐτοῦ. 

2. Ὅμηρον τοίνυν Πίνδαρος (τ. 264) μὲν ἔφη Χῖόν τε 

καὶ Σμυρναῖον γενέσθαι, Σιμωνίδης {{. 85) δὲ Χῖον, ᾿Αντί- 

μαχος δὲ καὶ Νίκανδρος {π|2 χη ΘΟΒη.) Κολοφώνιον, 

το ᾿Αριστοτέλης (οἵ, ἱ. 2) δ᾽ ὁ φιλόσοφος ᾿Ιήτην, ΓΕ φορος 

(οὗ 1. 7) δ᾽ ὃ ἱστορικὸς Κυμαῖον. οὐκ ὦκνησαν δέ τινες 

Σαλαμίνιον αὐτὸν εἰπεῖν ἀπὸ Κύπρου, τινὲς δ᾽ ᾿Αργεῖον, 

᾿Αρίσταρχος δὲ καὶ Διονύσιος ὁ Θρᾷξ ᾿Αθηναῖον. υἱὸς δ᾽ 

ὑπ᾽ ἐνίων λέγεται Μαίονος καὶ Κριθηίδος, ὑπὸ δέ τινων 

15 Μέλητος τοῦ ποταμοῦ. 
[τ Ν Ν ἴω ( 9 ΄“- “κ᾿ “ Ν 3. “ὥσπερ δὲ τὰ τοῦ γένους αὐτῷ διαπορεῖται, οὕτω καὶ 

περὶ τῶν χρόνων καθ᾽ οὺἣς ἐγένετο. καὶ οἱ μὲν περὶ 
9 ’ὔ ’ὔ 3 ἊΝ ’ “ Ἂν ΄“΄“ 3 ’ὔ 

Αρίσταρχόν φασιν αὐτὸν γενέσθαι κατὰ τὴν τῶν ᾿Ιώνων 
93 ᾽ὔ Ὁ“ ε “ ΄“ “, ς “, ,ὔ 

ἀποικίαν, ἥτις ὕστερεὶ τῆς τῶν Ἡρακλειδῶν καθόδου 
" ε Ἷ2 Ν Ν Ν Ἂν ε ᾽ὔ ᾽7 “ 

20 ἔτεσιν ἑξήκοντα, τὰ δὲ περὶ τοὺς Ἡρακλείδας λείπεται τῶν 

Τρωικῶν ἔτεσιν ὀγδοήκοντα. οἱ δὲ περὶ Κράτητα καὶ πρὸ 

1 δες ῥστ]οσίθιι5 σοπεϊπυδηΐὶ Μ48 Ρδ ΡῈ ; Ἰξεγα τη 1Π|018}6 ΠῈ ΔΙ Ρ]]ΟΓΕ ΠῚ 
ΠΡ. ΡΖ: ἄλλως Ῥ' τηᾶτρ. ἔτι περὶ τοῦ γένους καὶ τῆς ποιήσεως ὁμήρον 
Ῥδ ΡΙ8 174 

99 παιδείασ ῬΖ 
1 ὅμηρον δὲ Με" τἸδΓξ. 2 πρῶτον πάντων ῬἘδ 4 λέγομεν 

ΒΞ 5 ποιήσεως τούτου Ῥδ 6 περὶ τοῦ γένους Ῥδ 8 ᾿Αντίμαχος] 
οὐ 411] μανδῥ (55. κείμενον) Ῥϑ ἴῃ Ιοδο αδἰέγιξο 11 τινες} 56. (41}1ς6 165 
νἱῖ. νὶ. 17 12 καὶ σαλαμίνιον Ῥδ τ6 τὰ περὶ Ῥδ Ῥ8 174 17 τὸν 
χρόνον Ῥδ 19 τῆς οπ. Με καθόλου Ν α 
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ὙΠ λν ἸΔῈ 

“- “ 4 

τῆς Ἡρακλειδῶν καθόδου λέγουσιν αὐτὸν γενέσθαι, ὡς οὐδὲ 

ὅλα ἔτη ὀγδοήκοντα ἀπέχειν τῶν Τρωικῶν. ἀλλὰ παρὰ τοῖς 
7 “ “- 

πλείστοις πεπίστευται μετὰ ἔτη ἑκατὸν τῶν Τρωικῶν γεγο- 
“ [λ “- Ὁ 

νέναι, οὐ πολὺ πρὸ τῆς θέσεως τῶν ᾿Ολυμπίων, ἀφ᾽ ἧς ὁ 
Ἀν .3 ’, 2 Ὁ “ον 

κατὰ ᾿Ολυμπιάδα χρόνος ἀριθμεῖται. εείογα ΟἾ7 51,115. 

ΨΕΓΑ Τ᾿ 
“ ζε ἊΝ ἘΝ ΩΝ Ν 7 ’ὔ Ν 

Ομηρος ὃ ποιητὴς υἱὸς ἣν κατὰ μέν τινας Μαίονος καὶ 
Ὑρνηθοῦς, κατὰ δ᾽ ἐνίους Μέλητος τοῦ ποταμοῦ καὶ Κριθηί- 

δος νύμφης. ἄλλοι δ᾽ αὐτοῦ τὸ γένος εἰς Καλλιόπην τὴν 

Μοῦσαν ἀναφέρουσιν. φασὶ δ᾽ αὐτὸν Μελησιγένη ἢ Μελη- 
σιάνακτα κεκλῆσθαι, τυφλωθέντα δ᾽ αὐτὸν ὕστερον “Ὅμηρον 

κληθῆναι" οἱ γὰρ Αἰολεῖς τοὺς τυφλοὺς ὁμήρους καλοῦσιν. 

πατρίδα δ᾽ αὐτοῦ οἱ μὲν Σμύρναν, οἵ δὲ Χίον, οἱ δὲ Κολο- 
φῶνα, οἱ δ᾽ ᾿Αθήνας λέγουσιν. περιιὼν δὲ τὰς πόλεις 

Ἶδε τὰ ποιήματα. ὕστερον δὲ Πεισίστρατος αὐτὰ συνή ῇ ἤματα. ρ ρ ή- 
γαγεν, ὡς τὸ ἐπίγραμμα τοῦτο δηλοῖ: 

22 λέγουσιν . . . ὧς οπι. Ῥϑ8 23 ἀπέχειν ὀγδοήκοντα Ῥδ ἀπέχον 
Με48 26 τὰς ὀλυμπιάδας Ῥδ 

ΙΝ. Οοάϊοος ΑἸ ΑἪ Α5 ΑἹ Βηκν' Βπὶ3 (αἱ ΕἸ ἘΞῊ [1,6 1.1 ΜΙ ΜῈΝ ΡῈ Ρ6 9 
ΡῚΣ ῬΡὰ Ρᾳ].2 Ρε 5 υβϑυθνϑντγαι. Τιτνηνθ: βίος ὁμήρου ῬΈ: γένος 
ὁμήρου νιἷξ. : ὁμήρου γένεσις ἘΞ (-ησι5) οπι. Βπι! Ρὅ : περὶ τοῦ γένους 
τοῦ ποιητοῦ Μία: 1: μὲν ἦν ΕΓ1 Ρ9; μὲν 5'ῖπε ἦν ΜΙ τινας μὲν 
Ἐ9 μαίωνος Δ΄ Βα} ΕΖ [025 5 5: μάξκωνος Ρὅ ΡΣ; μάρωνος (Α' Εἰ 
ΗΜΙΜΕΑΡΟΡθ; μάρωνα Βηιὅ: μάρενος Α8, εἴ. ῬΥος. 99. 15: μαρα- 
θῶνος 1ιὶ οτῃ. δ 2 ὑρνιθοῦς 05: ὀρνιθοῦς Ἐ δ ϑῬΙΖ; ὀρνηθοῦς Ῥδ 
(γρ΄. μυρνηθούΞ) : ὄρνιθους ΜΙ : ἡνηθοῦς Ν5: εὐγνηθώ (ετί. 25 μέλιτος 
Αϑ (8: ΕἸ Τα ΡΣ 76 ν8 ; εὖτε Μέλης ἐγάμει Απἴα5 Ρ. 1. Ὁ. 11. 23 τοῦ 
οτι. Βιη8 Η ΜΙΕΡαΪὶ. Νταί. 4 ἀναφέρουσιν ἑρμοῦ λέγοντος καὶ καλ- 
λιόπης τοῦτον εἶναι. φασὶ δὲ αὐτὸν Ε7 Ῥ9, γρ΄. οἱ μὲν ἱ. «- « (Βα ίΕΓ5. καλλιίο 
(55. πὴ)... - .) πιαγρ. δ βθβεῖββο ἴοο μελισσογενῆ Αϑ Βπηι (ε' ΕἸ ΕΗ 
(-νν-) Μαξ ΡῈ Βθ Β9 Ρ12 12 108 : μελεσσογ- ΜΙ]: μελησσογ- Βπι8: μελητο- 
γενῆ Ραϊ. ἢ καὶ ῬῈ Ρ12 8 μελισσιάνακτα Βιηΐ (αἱ ΕΖ; μελισιάν- 
ΕἸ 9; μελησσ- Βπι8: μελισσῖνα Νία3: μελισσίαν ῬΈ ΡῚ2 : μελίσσινα (55. 
γρ'. ἢ μελισσιάνακτα) ἘΞ 5. πρότερον κεκλῆσθαι Ναῇ αὐτὸν κεκ- 
λῆσθαι ἘΠ 9 κατακεκλῆσθαι ῬἘθ ὕστερον δὲ τυφλ. Με3 6 κλη- 
θῆναι] κεκλῆσθαι ῬΈ ΡΙΣ: κεκλησθῆναι Νία2 ἐκάλουν ΑἪ Βηιῖ 
12 τ16 3 8 ᾿Αθήνας εἶναι Βτη8 (4 Η ΜΙ: ἀθηναῖον ῬΈ ῬΙ! 
δὲ εἰς τὰς Αἰ Βπι! Βπι3 (4: ΗἹ Μ'ΡῚΡΒΡΕΤΠΌΣῸΣΝν λέγουσιν οτη. 
ΠΡ] πὰ} τ ἘΠ ΒΈΘΙ 5 5 ρασὴν 51 9176 .}3 9 τὰ ποιήματα 
αὐτοῦ Με δὲ αὐτὰ πεισίστρατος ΑἿ Βπι8 (εἴ ΕΖΗ Μ'|Ὰ'ῬΈΡΙΣ τ5 
1ο τὸ οπι. (α' τούτου Βταΐ Βτη8 (41 2 Ὁ Κν5 
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ΜΠΕΆΎΥ 

᾽ ᾿ ’ὔ’ : 9 ’ὔ 

τρίς με τυραννήσαντα τοσαυτάκις ἐξεδίωξε 

δῆμος ᾿Ερεχθῆος καὶ τρὶς ἐπηγάγετο, 
Ἀ , » - ’ ἃ Ὶ “ 

τὸν μέγαν ἐν βουλαῖς Πεισίστρατον ὃς τὸν ᾿Ομηρον 

ἤθροισα σποράδην τὸ πρὶν ἀειδόμενον"» 

ἡμέτερος γὰρ κεῖνος ὁ χρύσεος ἣν πολιήτης 
ΝΜ 2 πε ΄ 9 ’ἤ 

εἴπερ ᾿Αθηναῖοι Σμύρναν ἐπῳκίσαμεν. 

φασὶ δ᾽ αὐτὸν ἐν ἤῳ τῇ νήσῳ διὰ λύπην ἀποκαρτερήσαντα ν τῇ νήσς η ρτερή 
“ Ν Ν ΗΝ “ Ν ’ ἈΡΉΣΕ ΓΕ. Ν “ ε μ 

τελευτῆσαι διὰ τὸ μὴ λῦσαι τὸ ζήτημα τὸ ὑπὸ τῶν ἁλιέων 
9 “ , ξ Ν Ν 93 Ν. ΡΜ 

αὐτῷ προτεθέν. ὁ μὲν γὰρ ἐπιστὰς ἤρετο 
4 ΟΩΑν Δ6Ὁ) , ε ’ 3 (4) ν᾽ ’ 

ἄνδρες ἀπ Αρκαδίης ἁλιήτορες ἡ ῥ' ἔχομέν τι; 
«ε 3. 9 7 

οἵ ὃ ἀπεκρίναντο" 

ὅσσ᾽ ἕλομεν λιπόμεσθ᾽, ὅσα δ᾽ οὐχ ἕλομεν φερόμεσθα. 

ἐπιγέγραπται δ᾽ ἐν τῷ μνήματι αὐτοῦ 

ἐνθάδε τὴν ἱερὴν κεφαλὴν κατὰ γαῖα καλύπτει 
ἀνδρῶν ἡρώων κοσμήτορα, θεῖον “Ὅμηρον. 

11τ-τ6-- Απίῃ. ῬαΪ]. χὶ. 442, νὶϊ. ν. 29 11 τρὶς μὲν Βπι ΜΊ' ἐξε- 
δίωκε ΜΊ : ἐξεκύλισε Αἰ ΕἸ Ῥ5 12 ἐρεχθειδῶν ςο44. ἰοΥΒαη ΟΠΊΠΕΒ : 
ἐρεχθῆος Δπίῃ. ΤΖείζεβ Εχ. ἴῃ 1], 8. 13 ἐπήγαγε Ῥϑ: τρὶς δ᾽ 
ἐπανηγάγετο ἹζΖείΖεβ Εχ. 1]. 8. 13: ἐπεσπάσατο Δ΄ Αθ ΑἹ Βηχ Βπη8 
Οα Η ΡῈ ΡΌ ῬΡΙ21)5 089 νὴ; -αντο 3 13 μέγαν) μὲν γὰρ Βη.5 Η 
ΜΙ 14 ἤθροισαν Αἴ : ἤθροισε Αἱ ΑΓ ΑΚ Βη)ῈἘ}Ὴ Ρ9 106: ἥθροισ (55. 
ε, αὐ Ῥό τὸ (55. ν) Ν3 15 ἁμέτερος ἴ3 ἐκεῖνος Βιη8 (αἱ ΕἸ ΕΞ 
Η Μ'|ἘΒΠΆΜΜ43 ΡῈ Βθ Β9 Ρ12 {01 102 ν8 ὙἼζείζεϑ 1. ς. πολίτης ΔΊ ΑἹ Βη)5 (41 
ἘΞΗ Ὁ38 ἢν (55. γὲ) πολίτης 9 ἦν ἐκεῖνος ὃ χρ. πολ. Βταηΐ : γὰρ 
ἦν ἐκεῖνος" ὃς χρύσεος ἦν πολίτης 55 [06 16 σμύρναν οπι. Αἷ Β9 
ἀπῳκίσαμεν ῬΈ Ρ12 Απίῃ. ΤΖείΖεβ]. 5. 17 φασὶ. .. νἱΐ. ν. 34 ἐπῳκίσαμεν 
οὔ. ΑἹ ΕἸ Ῥᾳ].2 14 τὸ Θεῦηο σοπἐϊ πιεῖ Γ 17 δ᾽ οχη. Αἵ ἴδω 
033. καρτερήσαντα Βπι|ῦ το προστεθὲν Βϑ8Ὴ Μ' 20 εἶ, (ετγίδπιεπ 
8326 πῃ. ἁλίτορες ΕΖ: θηρήτορες (ζετί. νἱΐ. Ῥγος. ΤΖείΖζεβ Εχ. Π. ἢ ῥ᾽] 
ἄρ᾽ νὶϊ. ῬΥος. 22 εἴ. τ. Ηετγοά. 494 εἰ δπη. οὗσ Βτι (41 
λιπόμεθα Βιηΐ ὅσσ᾽ (ὅσ᾽) οὐχ ΔΑ! ΑΞ Αἴ Βπ}} ΕΞ ΡΒ ΡΙ2 102} ὅν: 
οὗσ δ᾽ Βη) Η ΜΙ φερόμεθα ΒιυλἹ [1.1 ΜΙ Ροβέ φερόμεσθα ἢδες 
Βπιῦ (4: Η Μ! Ντγαί. τὸ δὲ λεγόμενόν ἐστι τοιοῦτον. ἐπειδὴ γὰρ οὐδὲν 
ἦσαν ἔχοντες τότ᾽ ἐξ ἁλείας ἐφθειρίζοντο, καὶ οὖς μὲν ἔλαβον τῶν φθειρῶν 
φονεύσαντες οὐκ εἶχον, οὺς δὲ οὐκ ἔλαβον ἐν τῇ ἐσθῆτι περιέφερον. οὐ 
νοήσας δὲ τὸ λεγόμενον σύννους γεγονὼς καὶ οὕτως ὀλισθήῆσας καὶ λίθῳ 
προσκρούσας τριταῖος ἐτελεύτησεν. οἱ δὲ ἰῆται θάψαντες (θάψοντες Η ΜῬ|Ρ) 
αὐτὸν μεγαλοπρεπῶς ἐν τῷ μνήματι αὐτοῦ ἐπέγραψαν τάδε. οἴ, νὶΐ. 
ν. 43 23 δ᾽) γὰρ Βτη αὐτοῦ οὕτως Ἐ2 24, 25-- πιῇ. Ῥδὶ. 
νἱ!. 3 νὶΐ. Ηετγοά. 515, 5τ6 πὶ ν. 24 ἱερὰν Αἴ Βηι Με γαῖαν 
ΜΙ: γηηαῖ (55. α) ῬΈΡΙΣ κάλυπτε ΑΞ 25 Ροξί ὅμηρον ἢδες 
ΒηβῊ Μ': θανὼν ὅμηρος ἄγεται (ἄγετε ΝΜ! : αὔτε Βιη5) πρὸς τὸν 

246 



ΨΙΓΑΥ 

Ὅμηρος ὃ ποιητὴς πατρὸς μὲν ἦν Μέλητος, μητρὸς δὲ 
Κριθηίδος, το δὲ γένος κατὰ μὲν Πίνδαρον ([τ. 264) 
Σμυρναῖος, κατὰ δὲ Σιμωνίδην (τ. 85) Χῖος, κατὰ δ᾽ 
᾿Αντίμαχον (Ε΄. Η. 6. 11. 58 [τ. 18) καὶ Νίκανδρον (τ. τΆ 
Θοῆη.) Κολοφώνιος, κατὰ δὲ Βαγχυλίδην (τ. 48 Β].) καὶ 

᾿Αριστοτέλην τὸν φιλόσοφον ([τ-.- 66 ΚΒ.) ᾿ἸἸήτης, κατὰ 
δ᾽ Ἔφορον (τ. τό4) καὶ τοὺς ἱστορικοὺς Κυμαῖος, κατὰ δ᾽ 
᾿Αρίσταρχον καὶ Διονύσιον τὸν Θρᾷκα ᾿Αθηναῖος. τινὲς δὲ 
καὶ Σαλαμίνιον αὐτὸν εἷναί φασιν, ἄλλοι δ᾽ ᾿Αργεῖον, ἄλλοι 
δ᾽ Αἰγύπτιον ἀπὸ Θηβῶν. τοῖς δὲ χρόνοις κατὰ μέν τινας 

πρὸ τῆς τῶν Ἡρακλειδῶν ἐγένετο καθόδου, ὥστε ἕνεκεν 

τάφον' προστιθέασιν (τιθέασιν σοὐά.) αὐτῷ καὶ παίγνια τινά" μαργίτην 
(μαγνήτην ΝΜ.) καὶ βατραχομυομαχίαν : Ν'ταϊ. αὐΐεπὶ ποιήματα δ᾽ αὐτοῦ 
φασιν εἶναι ἰλιάδα καὶ ὀδύσσειαν, τινὲς δὲ προστιθέασιν αὑτῷ καὶ παίγνιά 
τινα, μαργίτην καὶ βατραχομνομαχίαν. εἴ, νῖί. Ῥγοςα]. π. Πδες διιΐεῖη 
ἹΠῚ τὺ δ᾽ ἀληθὲς σμύρναν ὅμηρος ὥκει" εὑρήσεις γὰρ ἐκεῖ πλησίον τῇϑ9 
μροπόλεως θρόνον μέγιστον ἐκ μαρμάρου, εὐφυῶς κατεσκευασμένον, ἔχοντα 
ες τὸ ὄπισθεν μέρος γράμματα ἐγκεκολαμμένα λέγοντα οὕτως" 

εἰ ἱ τραφερῆς πάσης ἁλιτέρμονα κύκλον δδεύσεις 

οὔ ποτε μῶν τινα χῶρον ἀρείονα τοῦδε νοήσεις, 
θέσκελον οἷον ἔτευξεν ἀγακλυτὸς ἰ ἰωάννης, 
κυδαίνων βασίλειαν ὅλης χθονός᾽ ἐκ ῥοθίων “γὰρ 
τερπωλὴν ἀκόρητον ἐν ἄστει θῆκεν ὁμήρου. 

ὥστε οἱ λέγοντες ἀλλαχόθεν εἶναι τὸν ὅμηρον οὐ καλῶς φρονοῦσιν. Ερ]- 
ϑτδυλπα εχϑίδε Απίῃ. Ῥα]. 1ἴχ. 672: δαδὶ νι ἀδείυσγ ἀξ ἴοδημε θπςά εἰ. 
Μιςομ. σφε ἰδέ. 7 ἃ ΕἾ. }4ςοῦ5 δ᾽] αΐο 

Νν. Οὐράϊκεο: ΑἸΙΑΓΑΒΑΘΑΤ Βπιΐ Βηιβ ΕΞΗ 1,6 Μ! Μ2 Μδαξ ΟἹ Ὁ Ρὸ 
ΒΗ ΠΡ δ 5 Τιτνινβ : ἕτερος Μ' : καὶ ἕτερος Ἡ : ἕτερον γένος 
ὁμήρου 105 ἄλλως ναΐρ. : ἄλλως περὶ αὐτοῦ Νίαξ καὶ ἄλλως ΕΞ 
νϑ3 βίος ὁμήρου τοῦ ποιητοῦ Δ΄ Ο οἵη. Βπιὶ ΟἹ 176 1 υἱὸς 
ΡΓΙῸ πατρὸς δ: υἱὸς ἴῃ τα5. Αἴ μέλιτος ΔΈ ΟἹ 106 Κ8 2 δὲ ΟΠ], 
ῬΓδεΐθσ Ῥαὶ]. οοάά. καὶ τὸ γένος ΟἹ Οδϑ κατὰ πίνδαρον μὲν ΟἹ Οϑ 
38 ἦν σμυρναῖος ΟἹ σμυρναῖος . .. 4 νίκανδρον οπι. ΑἹ ΕΖ 5 κατὰ 
σιμωνίδην δὲ Ο] Οὐ σιμωνίδην] σμυρνίδην ΑΘ ΜἜ 4 καὶ κατὰ νίκαν- 
δρον Ο! Ο 5 βαρχυλίδην ΑἹ κατὰ ἀριστοτέλην ΟἹ Οϑ 6 τὸν 
μέγαν φιλόσοφον ΟἹ Ὁ Ἵ εὔφορον Δ: εὔφορβον ΑἹῈΣ 3 : εὔφορ- 
κον ΑἸ Οὐ: ἔφορβον Βηι8 καὶ κατὰ τοὺς ΟἹ Οϑ 8 τὸν ἀρίσταρχον 
υ39 καὶ κατὰ διονύσιον ΟἹ Ο τινὲς} 55. (81116165, νἱξ. νἱ. 17 
τινὲς δὲ φασὶν εἶναι αὐτὸν σαλαμίνιον ΟἹ Οϑ δὲ οἵη. ΔΞ 9 καὶ ΟΠ]. 
ΑἹ σαλαμήνιον (55. ἢ Ῥθ ἄλλοι δ᾽ ᾿Αργ.] 55. ῬΗΙΠΟΟΠΟΓ5 
νἱί, νὶ. τό ἄλλοι δὲ αὐτὸν Μ! ἀργεῖον) σάρδιον Αϑ ΜΈ το ροβί 
θηβῶν κα΄. ἑκατομπυλῶν ΟἹ Ο 11 πρὸς ΝΜ! πρὸ τῆς καθόδου τῶν 
ἡρακλειδῶν ΟἹ Οϑὅ ἕνεκεν ἐκ τούτου Βπι! Βιτη8 Μ' 
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’ ’ :....9 93 “ Ν 8055... ἘΝ ’ 

τούτου γιγνώσκεσθαι ὑπ᾽ αὐτοῦ τοὺς ἐπ᾽ Ϊλιον στρατεύ- 

σαντας᾽ τὰ γὰρ ἀπὸ τῶν Τρωικῶν ἐπὶ τὴν κάθοδον τῶν 
ε “ ΣΝ, “ 2). ὋΣ ΄, ε 4 Ν Ν 

Ηρακλειδῶν π᾿ ἔτη. τοῦτο ὃ ἀπίθανον ὑπάρχει; καὶ γὰρ 
ἌΥΤΕΝ (9 τ ς “ “ , ς ὯΝ 3) 

αὐτὸς ὁ “Ομηρος ὑστεροῦντα πολλοῖς χρόνοις ἑαυτὸν ἀπο- 

δείκνυσι λέγων 
ε ““ Ν Ὁ 3, ’ 3 , » 

ἡμεῖς δὲ κλέος οἷον ἀκούομεν οὐδὲ τι ἴδμεν. 

Ν Ν 7 ΣΝ “ 9) “ 3 ’, 3 , 

τινὲς δὲ λέγουσιν αὐτὸν τῆς ᾿Ιωνικῆς ἀποικίας ἀπολείπεσθαι 
δ ’ 5. Ν 3 5 “ , “ “ 3 ἵ ΙΝ “ 
ἔτεσιν ρν΄. οὐδὲν δ᾽ αὐτοῦ θετέον ἔξω τῆς ᾿Ιλιάδος καὶ τῆς 
9 ’ὔὕ 3 Ν Ν Ν [τ Ν Ν Ἂς ΄“ι 9 9 ἈΝ 

Οδυσσείας, ἀλλὰ καὶ τοὺς ὕμνους καὶ τὰ λοιπὰ τῶν εἰς αὐτὸν 
3 , ς ἰ 3 , Ν “- ,ὔ 
ἀναφερομένων ποιημάτων ἡγητέον ἀλλοτρια καὶ τῆς φύ- 

σεως καὶ τῆς δυνάμεως ἕνεκα. τινὲς δ᾽ αὐτοῦ φασιν 

εἶναι καὶ τὰ φερόμενα δύο γράμματα, τήν τε Βατραχομνο- 
’, Ν ᾿: ’ὔ ἊΝ Ν 4 3 “ ὡς 4 “ 

μαχίαν καὶ τὸν Μαργίτην. τὰ δὲ ποιήματα αὐτοῦ τὰ ἀληθῆ 
’ 3 , , 3 “ ΄ 

σποράδην πρότερον ᾳδόμενα Πεισίστρατος Αθηναῖος συνέ- 
ε “ Ν ’ Ψ ,’ ᾿) ᾽ὔ 5) 

ταξεν, ὡς δηλοῖ τὸ φερόμενον ἐπίγραμμα ᾿Αθήνησιν ἐπιγε- 

12 γιγνώσκεσθαι] γίνεσθαι ΑἿ ἘΞ: γενέσθαι 8 αὐτὸν Βπγ8 τοὺς 
στρατεύσαντας ἐπὶ τὸ ἴλιον ΟἹ Ο ἰλίου Α5 ΜἜῈ 138 ἀπὸ] ἐπὶ Δ’ 
Βιηΐ Βιηη5Η Μι!ἅ1ῦ09 93 14 ἔτη ὀγδοήκοντα Δ΄ Βηι Βπη3 Η Μ' [09 νὅ 
ὀγδοήκοντα γὰρ τὰ (οπι. ΟΣ) ἔτη (ἦσαν «4ἃ. Ο2) μέχρι τῆς καθό- 
δου 444. ΟἹ ΟἍ ἀλλὰ τοῦτο ΟἹ Οϑ δ᾽] γὰρ Δ’ ὐν9 καὶ 
γὰρ] ὅτι ΟἹ Ο καὶ γὰρ. . . 1] ἴδμεν οὔ. Βπὶ} 15 ἑαυτὸν πολλοῖς 
χρόνοις 5 ἀποδείκνυσιν ἑαυτὸν ὕστερον τῶν τρωικῶν. φησὶ γὰρ 
ΟἹ Οϑ ὑποδείκνυσι Μ' 17 --Β 486 18 ἄλλοι δὲ ΟἹΟΘ αὐτὸν 
οπ. Δ΄’ Βπὶ Η Μ' 9 ν8 τῆς οἵη. Δ’ Βπιΐ Βηι8Η ὕὉ ἀπολείπεσθαι 
τῆς ἰωνικῆς ἀποικίας ΟἹ ΟἹ. ἀπολίπεσθαι ἘΞ 19 Ροϑβί ρν΄ ἰΐα ΟἹ Ο 
ἴδια δὲ ποιήματα αὐτοῦ τὰ τῆς ἰλιάδος καὶ τὰ τῆς ὀδυσσείας (εἰσίν τα. 
γαρτ, ΟἹ) : φασὶ δέ τινες εἶναι αὐτοῦ τήν (ἣ Ο5) τε βατραχομυυμαχίαν 
(-ἰα Οϑ) καὶ τὸν (ὁ Οϑ) μαργίτην (-ης Ο5). ταῦτα δὲ αὐτοῦ τἀληθῆ ποιή- 
ματα καὶ οπι. ΔΘ ΑἹ ΕΣ ΜῈ 5 21 ἀλλότριον ἴ98 φύσεως 
αὐτῆς 5 22 φασὶν αὐτοῦ Αϑ 23 συγγράμματα ΔΈ ΑἹ Βπι ΕΣΗ 
ΜΙιτ9 τό μυοβατραχομαχίαν ΑΔ ΑἹ Βπι ΕΣΗ Γ᾿ Μ'8ΠΜε45 8 : μυο- 
βατραχίαν ΔῈΝ" 24 μαργήτην Με Ρὃ : μαργαρίτην ΜἪ ἀληθῆ 
αὐτοῦ ποιήματα Βτι3 ΕΖΗ Μ'! 98 25 ὁ ἀθηναῖος ΟἹ Ο συνέλεξεν 
ΑΞ Βπι 0 ; συνέλαυεν Ν : προσέταξεν Αἴ Ροβέ συνέλεξεν παες Βπιὶ} 
καὶ τὰ ἑξῆς᾽ τὸ δὲ ἀληθὲς περὶ τοῦ ἑαυτοῦ θανάτου οὕτως ἔχει ἀπερχόμενος 
ἐν τινι οἰκία καὶ λυπούμενος ἀμετρήτως διὰ τὸ μὴ δυνηθῆναι τὸ ἐρώτημα 
τῶν ἁλιέων νοῆσαι" καὶ πηλοῦ ὄντος ὥλισθε καὶ κεκρουκὼς ἐς πέτραν τὴν 
δεξιὰν ἐκλάσθη πλευράν" καὶ τριταῖος ἐτελεύτησε [ Πηϊίατ νἱϊ4] 26 ἐπι- 
φέρομενον Βη" ΕΣ Μ' 705: περιφερόμενον Δ' Ὁ ; ἤγουν τὸ ἐπιγεγραμ- 
μένον ΟἹ Ο ἀθήνησιν ἐπίγραμμα ἘΣ 
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, 3 ΟΕ ΕΒ ς 3 “ “ [ Μ ᾽ γραμμένον ἐν εἰκόνι αὐτοῦ τοῦ Πεισιστράτου. ἔχει ὃ 

ὧδε" 
’ 4 ’ 5 ΄, 

τρίς με τυραννήσαντα τοσαυτάκις ἐξεδίωξε 

δῆμος ᾿Ερεχθῆος καὶ τρὶς ἐπηγάγετο, 30 

τὸν μέγαν ἐν βουλαῖς Πεισίστρατον ὃς τὸν Ὅμηρον 

ἤθροισα σποράδην τὸ πρὶν ἀειδόμενον. 

ἡμέτερος καὶ κεῖνος ὁ χρύσεος ἦν πολιήτης 
Ε 3 “ Ἄὦ 3 »» 

εἴπερ ᾿Αθηναῖοι Σμύρναν ἐπῳκίσαμεν. 
᾿ ᾿ Ν ὦ “ 3 3 [ ’ “ 

πλανηθέντα δὲ τὸν “Ὅμηρον ἐν ᾿Ιθάκῃ πολύν φασι διατρῖψαι 358 
’ Ν ΝΣ ᾽ 3 ’ὔ 93 " “ 4 χρόνον καὶ πολλὰς χώρας ἀμείψαντα ἐν ἼΠ τῇ νήσῳ 

τελευτῆσαι ἐκ τοιᾶσδε αἰτίας. καθημένου γάρ ποτε τοῦ 

Ὁμήρου ἐν αἰγιαλῷ τυφλοῦ αὐτοῦ ὄντος αἰσθέσθαι ἁλιεῖς 

παρερχομένους. πρὸς οὗς εἶπεν 

ἄνδρες ἀπ᾽ ᾿Αρκαδίης ἁλιήτορες ἢ ῥ᾽ ἔχομέν τι; 49 
Ν ΟῚ ᾽ 3 “ 

τοὺς ὃ ἀποκριθέντας εἰπεῖν 

ὅσσ᾽ ἕλομεν λιπόμεσθ᾽, ὅσα δ᾽ οὐχ ἕλομεν φερόμεσθα. 
Χ Ν ’ , εῚ - ς Ν Ν ϑφΝ τ 

τὸ δὲ λεγόμενόν ἐστι τοιοῦτον. ἐπειδὴ γὰρ οὐδὲν σαν 

27 ἐν τῆ εἰκόνι ΟἹ Ο8 τοῦ πεισιστράτου ἐκείνου ΟἹ Οϑ 28 οὕτως 
ἘΠΡ 110 290-34 --- Απίῇῃ. χὶ. 442, νἱῖ. ἵν. 11 29 ἐξεκύλισε Δ΄ ΑΚ ΑἹ 
Βηι3 ΕΖΗ Μ' Με Ρὃ Ρᾳ].2 {05 6; ἐξεκάλεσε [1.1 80 ἐρεχθειδῶν 
ΑὐΜδὸτηατρ. Ρθ ἐπήγαγε Με3 Ρό Ῥᾳ]. : ἐπεσπάσατο Δ. 81: ὃς... 
84 ἀειδόμενον οἵη. Ν8 τἀ. ἸηᾶγρΡ. 32 ἤθροισε .1 Μ' : ἤθροισε (55. α) Ῥὃ : 
ἤθροισαι ΑἹ τὸν Βπι Μ' τὸ πρὶν οτη. [79 433 ἐκεῖνος Αἰ Α8 ΑἹ 
Βπι8 ΕΣῚΤ, ΜΙΜ2Ο! Ο 108 χρύσϊος 5 ὁ χρύσεος ἐκεῖνος Νία3 
Ῥδ πολίτης ΔΈΑΤ Βηι8 ΕΖΗ [16 ΚΝ : πολϊίτης Δ: ποληίτης 
34 σμύρνα Μ' ἐπωκήσαμεν Βιηη8 ἘΞ (οοῖτ. εχ ὃ ΜἜῈὺ Με ΟἹ Ο 
Ἐ6ῬΆΙ.2 35 δὲ οπι. Δῇ Ρ" διατρίψας Βπιδ Η Μ' φασὶ διατρίψαι 
πολὺν χρόνον ἐν τῆ ΟἹ Ο 386 διαμείψαντα Μ31: διελθόντα Δ ΕἸ: 
περιελθόντα Ἐϑ : πλανηθέντα 1,1 τόπους καὶ χώρας ΟἹ Οϑ 37 λέγουσι 
τελευτῆσαι τοῦτον ὕστερον ἐν ἴῳ ΟἹ Οϑ τοιᾶσδε 11 ΜΊΡΣ: τοίας τῆς 
ςξεί, αἰτίας ἧς ἀνωτέρω εἰρήκαμεν" περὶ τῆς ἐρωταποκρίσεως αὐτοῦ καὶ 
τῶν ἁλιέων ὕὉ5 [αι Πἰς Βπϊέιτ, οπι. σεἰογ 5] τοῦ οπι. [79 ποτε 
τοῦ ὁμήρου εἰ τυφλοῦ αὐτοῦ ὄντος οτη. Αθ καθήμενον εἰ τυφλὸν αὐτὸν 
ὄντα Αὐ Μ2 οῃη. τοῦ ὁμήρου : καθημένου (55. ον) - - - τυφλοῦ (55. ον) ὄντος 
(55. α) Μ4 38 ὄντος αὐτοῦ 5 : ὁμήρου τυφλοῦ ὄντος λέγουσιν αἰσθέσθαι 
ΟἹ Ο αἰσθέσθαι φασὶν Μία: ἁλιέων παρερχομένων ΑἿΒπι ΕΞ 
Η Μ' 89 καὶ εἶπεν Δϑ ΕἸ Ἐ9 40 ν. (ετγίδπι. 526 8πη. 
42 εἴ. νι. Ἡ τοά. 499 4πη. λιπόμεσθα ὅσ᾽ ΝῚ ὅσσ᾽ (ὅσ᾽) οὐχ 
ΑΓ ΑΘ ΑΤΒι8 ΕἸ Ε2Ὴ Με83 9176 ν8 43 ἐπεὶ γὰρ Α΄ 6 : γὰρ οπι. 
ΑΘ Ε1}Ρ9 οἱ ἁλιεῖς οὐδὲν ἔχοντες ΟἹ Ο 
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ἔχοντες τότ᾽ ἐξ ἁλείας ἐφθειρίζοντο, καὶ οὗς μὲν ἔλαβον 

ἐκ τῶν φθειρῶν φονεῦσαι καὶ μὴ ἔχειν, οὗς δ᾽ οὐκ ἔλαβον 

ἐν τῇ ἐσθῆτι περιφέρειν. οὐ νοήσας δὲ τὸ λεγόμενον ἀπὸ 
ἵ ᾿ Ρ ᾿ Ρ» ν᾿ Μ 3 ΘΓ ς ’ὔ 3 ’ »} ΄-“ θλίψεως ἐτελεύτησεν ἐν ῳ τῇ νήσῳ. ἐθαψαν ὃ αὑτὸν 

“᾿ “Ὁ ΄“ “ ἊΝ 5 μεγαλοπρεπῶς οἱ ᾿Ἰῆται, χαράξαντες ἐπὶ τῷ τάφῳ τὸ ἐπί- 
“. “ “ , 

γραμμα τοῦτο παρ᾽ αὐτοῦ ζῶντος ἔτι γεγραμμένον εἰς 

αὐτόν" 

ἐνθάδε τὴν ἱερὴν κεφαλὴν κατὰ γαῖα καλύπτει 

ἀνδρῶν ἡρώων κοσμήτορα θεῖον Ὅμηρον. 

ΨΙΤΑ ΥῚ 
’’ ε ,’ 

Βιος Ὁμήρου 

᾿Γὸ μὲν ἄντικρυς εἰπεῖν διισχυρισάμενον τήνδε τινὰ 
“ “» ὡς « ’ , “Ν , , ζω 

σαφῶς εἶναι τὴν ᾿Ομήρου γένεσιν ἢ πόλιν χαλεπόν, μᾶλλον 

δὲ ἀδύνατον εἶναι νομίζω: ἀναγκαῖον δὲ καταριθμῆσαι τὰς 

ἀντιποιουμένας τῆς γενέσεως αὐτοῦ πόλεις, τό τε γένος 

ἐξειπεῖν τὸ ἀμφισβητήσιμον τοῦ ποιητοῦ. ᾿Αναξιμένης 

(Θοιγ. τεσ. ΑἸεχ. ΤηΔΡ. Ρ. 39 ἴ{. 20) μὲν οὖν καὶ Δαμάστης 
(Ε. Η. 6. 11. 66 ἔτ. τοδ καὶ Πίνδαρος ὁ μελοιποιὸς (τ. 264) 

Χῖον αὐτὸν ἀποφαίνονται καὶ Θεόκριτος ἐν τοῖς ἐπιγράμ- 
ς ἊΝ Ι͂ Ν ΄ 3. ΠΑ 9 Ἂν 7 

μασιν. ὃ δὲ Δαμάστης καὶ δέκατον αὐτὸν ἀπὸ Μουσαίου 

44 τωτότε ΔῬ 5 : Τωτότε ΝΜ ἐξ] ἐκ τῆς Οϑ ἂἃσ μὲν. .. ἂσ δ᾽ 

ΑἸΒια2ΕΙῊΗ ΟἹ Οϑ 45 ἐκ τῶν] τῶν ΕἾ Ε9 φθειρῶν λαμβάνοντες 
Οἱ Οδ ἐφόνευον καὶ φονεύοντες οὐκ εἶχον ἔτι ΟΪ Οϑ 46 ἐν ταῖς ἐσθῆσι 
αὐτῶν ἣν ἀνάγκη περιφέρειν Οἱ Οϑ ὁ δὲ ὕμηρος οὐ νοήσας τὸ τῆς 
ἀποκρίσεως τῶν ἁλιέων Ο]Ο8 τὸ λεχθὲν Δ ΕἸ Ἀ9 47 ἐτελεύτησεν 
ὑπὸ τῆς θλίψεως ἐν ἴῳ τῇ νήσῳ καὶ ἔθαψαν ΟἹ Οϑ ἐν ἴῳ τῇ νήσῳ ΟΤΆ. 
ΑΡΕΙΡΘ 48 ἰῶται Δῆ: ται (55. ὦ) Μ2: ἐτῖται Αἴ: ἰῆσαι Βτηὴῦ τοῦ 
τάφου δ αὐτοῦ κ44. ΑΈῈ ΕἸ Ἐ9 τ]6 49 ἐπιγεγραμμένον ΟΠ]. ἔτι 
Α5 ΑΓ ΑΒ ΑΘΕῚΡόΡϑΙ 6 ν8 ; ἔτι ἐπιγεγραμμένον ΜΙ ςοτῖ. ΔΝ εβίεγπιαπη 

51, 52 -- πίῃ. Ῥαὶ]. νἱϊ. 3, νὶῖ. Ἡ εγοά. 515 8πῃ. 51 γαῖαν 
Βη}8 Μ'! 52 εἀ4ά. θανὼν ὅμηρος ἄγεται πρὸς τὸν τάφον Βτη3 Η Μ' 

ΝΙ. Οοάϊοος : Μεῖνε 1 τὸ μὲν... 5 ποιητοῦ οτι. Μ42 6 μὲν 
οὖν οἵα. Νία3 1 ὃ μελοποιὸς οἵη. Με 8 αὐτὸν] τὸν ὅμηρον 
Με2 ἐν τοῖς ἐπιγράμμασιν οτη. Με εἴ, ΤΠεοοτΓ. 14ν]]. νἱϊ. 47 ΧΧΙΙ. 
2τ8 (Χῖος ἀοιδός). προσέτι δὲ Θεόκριτος φάσκων οὕτως [οἰζας}5 νὶϊ. 47; 
48] ΤΖείζΖεβ Εχερ. ἴῃ 1]. 7. τό 
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φησὶ γεγονέναι" Ἱππίας δ᾽ αὖ (Ε' Η. 6. ἰϊ. 62 τ. 8) καὶ 
Ἔφορος ({τ. τ64) Κυμαῖον" ὁ δ᾽ Ἔφορος καὶ εἰς Χαρίφημον 
3 ’ Ἁ ,ὔ ᾽ “ ε Ν »ᾳ: Ὁ ’ὔ Μ 

ἀνάγει τὸ γένος αὐτοῦ, ὁ δὲ Χαρίφημος οὗτος Κύμην ῳκησε" 

Τιμόμαχος (Β. Η. 6. ἱν. 522) δὲ καὶ ᾿Αριστοτέλης (τ. 66 

ΒΕ.) ἐξ Ἴου τῆς νήσους κατὰ δ᾽ ᾿Αντίμαχον (Ε, Η. 6. !. 
58 ἔτ. τ8) Κολοφώνιος, κατὰ δὲ Στησίμβροτον τὸν Θάσιον 
(Ε. Η. 6. 11. 58 ἴτ. 18) Σμυρναῖος, κατὰ Φιλόχορον (τ. κ4ᾳ () 

δ᾽ ᾿Αργεῖος, κατὰ Καλλικλέα δὲ τῆς ἐν Κύπρῳ Σαλαμῖνος. 
᾿Αριστόδημος δ᾽ ὁ Νυσαεὺς (Ε΄. Η. 6. 1. 307) Ῥωμαῖον 

ΟΨΎΑΝ 3 ’ Ν 2 “ Ν « », ’ 

αὑτὸν ἀποδείκνυσιν ἐκ τινων ἐθῶν παρὰ Ῥωμαίοις μόνον 

γινομένων, τοῦτο μὲν ἐκ τῆς τῶν πεσσῶν παιδιᾶς, τοῦτο δὲ 
Ἴ ΚΑῚ 5 ’ὔ “- [ Ν [κ “- ’ 
ἐκ τοῦ ἐπανίστασθαι τῶν θάκων τοὺς ἥσσονας τῶν βελτί- 

στων ἑκόντας, ἃ καὶ νῦν ἔτι φυλάσσεται παρὰ Ῥωμαίοις 
ἔθη. ἄλλοι δ᾽ Αἰγύπτιον αὐτὸν εἶπον διὰ τὸ Τὴ παράγειν 

Ν 6 4 ’ 3 ᾽ὔ “ [τὰ 3 ΙΝ 

τοὺς ἥρωας ἐκ στόματος ἀλλήλους φιλοῦντας, ὅπερ ἐστὶν 

ἔθος τοῖς Αἰγυπτίοις ποιεῖν. πατρὸς δὲ κατὰ μὲν Στησίμ- 

βροτόν (ἄεεβὲ Ἐ᾿ Η. 6. ἰϊ. 58) ἐστι Μαίονος τοῦ ᾿Απέλλιδος 

καὶ μητρὸς Ὑρνηθοῦς ἢ Κρηθηίδος, κατὰ δὲ Δείναρχον 

Κρήθωνος, κατὰ δὲ Δημοκρίνην ᾿Αλήμονος, κατὰ δὲ τοὺς 
πλείστους Μέλητος τοῦ κατὰ Σμύρναν ποταμοῦ, ὃς ἐπ᾽ 
ον ’ εἰν 3 ’ 93 ἊΝ ᾽ Ι 3 ’ὔ 

ὀλίγον ῥέων εὐθέως εἰς τὴν παρακειμένην θάλασσαν ἐκδί- 

δωσιν. ᾿Αριστοτέλης (τ. 66 ΚΒ.) δὲ ἱστορεῖν φησιν Ἰλητὰς 
Υ̓ ᾽ὔὕ “-“ ἈΝ σ - { 

ἐκ τινος δαίμονος γεγενῆσθαι τὸν Ὅμηρον ταῖς Μούσαις 

14 ᾿Αντίμαχος δὲ Κολοφώνιον, Στησίμβροτος δὲ Σμυρναῖον, Φιλόχορος 
δ᾽ ᾿Αργεῖον, Καλλικλῆς δὲ Σαλαμίνιον, ᾿Αριστόδημος κτλ. Νία3 17 (4}11- 
οἷε5 (θ᾽) πηαβϑαροζδη ραΐγεπι Ηοπιοεσὶ μαριὶ ( εγὲ. 21 18 νυσσαεὺς 
εχ νι- Με2 190-34 τ, ἐθῶν ῥωμαικῶν. ἄλλοι δ᾽ Αἰγύπτιον. 
καὶ πατέρας πολλοὺς λέγουσιν. Ἡρακλείδης Μα3 οπι. ςεί. 27 Δείναρ- 
χον] εἴ. Βεπηεέγιαβ Μαρπεβ5 ἀρ. θίοη. Ηβδὶ. ἀε ῖη. 1 ἢ. 52 ϑοπειθεΓ 
Δεινάρχοις δ᾽ ἐνετύχομεν τέτταρσιν ἜΝ: τέταρτος δ᾽ ὁ περὶ Ὁμήρου. λόγον 
συντεθεικώς 28 καὶ ρήθωνος ΝΕ: Καιρήθωνος 516: Κρήθωνος 
ῬΙΓΟΘΟΙο ΆΙ Δημόκριτος δὲ ὃ Τροιζήνιος Δαήμονα ἔμπορον (εχ, 2ὲ 
ὉΡῚ ν. 81 ᾿Ἰήτας 511]: λῃστὰς ῬΙΠσΟΙοΠΊΪΠΙ : ΡΟΒ515 φιλητάς, οἷ, νι. 
ΕἸῸΕ 1 5 ᾿Αριστοτέλης δὲ ἐν τῷ τρίτῳ περὶ ποιητικῆς ἐν Ἴῳ φησι 
τῇ νήσῳ, καθ᾽ ὃν καιρὸν Νηλεὺς, ὁ Κόδρου τῆς Ἰωνικῆς ἀποικίας ἡγεῖτο, 

κόρην τινα τῶν ἐπιχωρίων γενομένην ὗπό τινος δαίμονος τῶν συγχορευτῶν 
ταῖς Μούσαις ἐγκύμονα, αἰδεσθεῖσαν τὸ συμβὰν διὰ τὸν ὄγκον τῆς γαστρὸς 
ἐλθεῖν εἴς τι χωρίον τὸ καλούμενον Αἴγιναν" εἰς ὃ καταδραμόντας ληστὰς 
ἀνδοαποδίσαι τὴν προειρημένην, κτλ. 832 ἐκ τηνος  Ὲ6Ὲ 
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᾿’ Ἂ, Ν “ ’ 3 ἃ “ἤ 

συγχορεύσαντος. περὶ δὲ τῶν χρόνων καθ᾽ οὺς ζ Σ᾽ ἤκουεν 

ὧδε λέγεται. ἉἩἨρακλείδης (Ε΄. Η. 6. ἴϊ. 197) μὲν οὖν 

αὐτὸν ἀποδείκνυσι πρεσβύτερον Ἡσιόδου, Πύρανδρος 
{ΠΗ Ἃ. ἵν. 286 ἢ: 9) δὲ καὶ ὙΨικράτη (πὶ ΗΠ (δ᾽ πὶ: 

493, 4) ὁ ᾿Αμισηνὸς ἡλικιώτην. Κράτης δ᾽ ὁ Μαλλώτης 
(τ. εα. δοῃβ. Ρ. 40) μεθ’ ἑξήκοντα ἔτη τοῦ ᾿Ιλιακοῦ 

᾿Ν 2 ἥ 3 7, Ν χε κ “ 
πολέμου φησὶν ἀκμάσαι, Ἑ!ρατοσθένης δὲ μεθ ἑκατὸν τῆς 

Ἰώνων ἀποικίας, ᾿Απολλόδωρος (τ. 74) δὲ μετ᾽ ὀγδοήκοντα. 

ἐκαλεῖτο δ᾽ ἐκ γενετῆς Μελησιγένης ἢ Μελησαγόρας, αὖθις 

δ᾽ Ὅμηρος ἐλέχθη κατὰ τὴν Λεσβίων διάλεκτον, ἕνεκεν 
ὯΝ Ν Ν 3 Ν “ ον Ν Ν Ἁ 

τῆς περὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς συμφορᾶς, οὗτοι γὰρ τοὺς τυφλοὺς 
ς 4 ,ὔ Ν ’ὔ “ δὰ [τὰ ον ὦ “- 
ὁμήρους λέγουσιν, ἢ διότι παῖς ὧν ὅμηρον ἐδόθη βασιλεῖ, 
αἰ ΤΣ ὍΣΕΣ τὰ “ 3 ΕΕΝ “ , 
ὃ ἐστιν ἐνέχυρον. τυφλωθῆναι δ᾽ αὑτὸν οὕτω πως λέγου- 

σιν" ἐλθόντα γὰρ ἐπὶ τὸν ᾿Αχιλλέως τάφον εὔξασθαι θεά- 
σασθαι τὸν ἥρωα τοιοῦτον ὁποῖος προῆλθεν ἐπὶ τὴν μάχην 

“ , Ὡ 4 3 ΄ 3 9 κα “ 

τοῖς δευτέροις ὅπλοις κεκοσμημένος" ὀφθέντος ὃ αὐτῷ τοῦ 

᾿Αχιλλέως τυφλωθῆναι τὸν Ὅμηρον ὑπὸ τῆς τῶν ὅπλων 

αὐγῆς, ἐλεηθέντα δ᾽ ὑπὸ Θέτιδος καὶ Μουσῶν τιμηθῆναι 
ὃν 3 “ “- “ " , “ ΤΟΝ 

πρὸς αὑτῶν τῇ ποιητικῇ. ἄλλοι δὲ φασι τοῦτο αὑτὸν 

πεπονθέναι διὰ μῆνιν τῆς “Ἑλένης ὀργισθείσης αὐτῷ διότι 
ε 

εἶπεν αὐτὴν καταλελοιπέναι μὲν τὸν πρότερον ἄνδρα, ἠκολου- 
’ Ὁ}. Ὁ) " “ “ Φ Ν , 3). Τὰ θηκέναι δ᾽ ᾿Αλεξάνδρῳ: οὕτως γοῦν ὅτι καὶ παρέστη αὐτῷ 

φασὶν νυκτὸς ἡ ψυχὴ τῆς ἡρωίνης παραινοῦσα καῦσαι τὰς 

33 συγχωρήσαντος δε επη. 511] εἰ]. ῬΙαΙ. ἤκμαζεν 5111]: ἤκμασεν 
ῬΙςΟΘΟΙΪοΙηΪ ΠῚ] : 8η (ποιητὴς) ἤκουενξ 534 μὲν πρεσβύτερον ἡσίοδον λέγει 
Μεαξ 35 ὕρανδρος Με: (ι[-Ξ- ζήτει] ὕρανδρος Νε εἴπ. πὶ νΙἀείαγ ΥΝ εβίευ- 
ΤΏ ἢ 37 ὁ ᾿Αμισηνὸς οἵη. ΝίαΞ : ἀμισινὸς νε ὃ Μαλλώτης" ΟἿ. 
Μεξ 5309 φησὶν ἀκμάσαι] γεγονέναι φησὶν αὐτόν 42 41 ἐκ γενετῆς 
οπΊ. Μδ3 μελησιγένης οἵη. ε : μελισσογενὴς Μα2Ζ μελισαγόρας 
Με: 43-44 ἔπειτα Ὅμηρος ἐξ ὅτου ἐτυφλώθη ἢ ὅτι παῖς Με: 
44 τῷ βασιλεῖ Με 45 ὅ ἐστιν ἐνέχυρον οτὴη. Με τυφλωθῆναι 
544.]} τᾷ Μαξ: τυφλωθῆναι δ᾽ αὐτὸν λέγουσιν ἢ διὰ μῆνιν τῆς Ἑλένης 
ὀργισθείσης αὐτῷ εἰπόντι αὐτὴν ἀπολιπεῖν Μενέλαον [μενε (55. λ)] καὶ 
ἀκολουθῆσαι ᾿Αλεξάνδρῳ, ἢ ἐλθόντα εἰς τὸν τάφον τοῦ ᾿Αχιλλέως εὔξασθαι 
αὐτὸν ἰδεῖν ἔνοπλον καὶ ὑπὸ τῆς αὐγῆς τῶν ὅπλων τυφλωθῆναι, ἐλεηθῆναι 
δ᾽ ὑπὸ Θέτιδος καὶ Μουσῶν. ἀποθανεῖν κτλ. 51 566. οἵ, Ξίεδίςἢ. ἔτ. 32», 
Ιβοογ. Ηε]εη. ὅ5, λέγουσι δέ τινες τῶν .Ομηριδῶν ὡς ἐπιστᾶσα τῆς νυκτὸς 
Ὁμήρῳ κτλ. 55 φησιν  ε 
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“ “ Ἅ Ν Ν 

ποιήσεις αὐτοῦ... εἰ τοῦτο ποιήσοι πρόσχοι. τὸν δὲ μὴ 
“- “ “ 3. Ν 12 

ἀνασχέσθαι ποιῆσαι τοῦτο. ἀποθανεῖν δ᾽ αὐτὸν λέγουσιν 
2 ν ΄- [2 9 ’ ’ 5 ζ “ 
ἐν [ῳ τῇ νήσῳ ἀμηχανίᾳ περιπεσόντα ἐπειδήπερ τῶν 

“ ’, 9 2 Υγ “ παίδων τῶν ἁλιέων οὐχ οἷός τ᾽ ἐγένετο αἴνιγμα λῦσαι" 

ἔστι δὲ τοῦτο" 

ἅσσ᾽ ἔλομεν λιπόμεσθ᾽ ἅσσ᾽ οὐχ ἕλομεν φερόμεσθα. 
κι [ον ’ “ καὶ αὐτοῦ ἐπὶ τῷ τάφῳ ἐπιγέγραπται ἐπίγραμμα τοῦτο" 

ἐνθάδε τὴν ἱερὴν κεφαλὴν κατὰ γαῖα καλύπτει 
2 “ ε ’ Ἅ “ σ ἀνδρῶν ἡρώων κοσμήτορα θεῖον “Ὅμηρον. 

ΥΙΤΓΑ 1 

Ἐ ΠΞΕ  ΠΠπ|5. 1 τπ Οὐ. 1712. τῇ. 

᾿Αλέξανδρος δὲ ὁ Πάφιος ἱστορεῖ τὸν Ὅμηρον υἱὸν 
Αἰγυπτίων Δμασαγόρου καὶ Αἴθρας" τροφὸν δὲ αὐτοῦ 

ΟΝ ΤΕ ’, Μ ε , Ν Ὁ » ““ 

προφῆτίν τινα θυγατέρα ᾿ὥχρου ἱερέως ᾿ἴσιδος, ἧς ἐκ τῶν 

μαστῶν μέλι ῥεῦσαί ποτε εἰς τὸ στόμα τοῦ παιδίου. καὶ τὸ 
, 3) Ν. Ν 3 ’ [4 ’, “ 

βρέφος ἐν νυκτὶ φωνὰς ἐννέα προέσθαι" χελιδόνος, ταῶνος, 

περιστερᾶς, κορώνης, πέρδικος, πορφυρίωνος, ψαρός, ἀηδόνος 

καὶ κοττύφου. εὑρεθῆναί τε τὸ παιδίον μετὰ περιστερῶν ἐννέα 

παῖζον ἐπὶ τῆς κλίνης, εὐωχουμένην δὲ παρὰ τοῖς τοῦ παιδὸς 
ἊΝ τ 2 “ “ Υ̓ Ι Ὁ 3 ἊΝ τὴν Σίβυλλαν ἐμμανῆ γεγονυῖαν ἔπη σχεδιάσαι, ὧν ἀρχὴ 

Δμασαγόρα πολύνικε, 
3 Ὁ ἊΝ “ Ν [4 ΦΨῸΝ “ Ν 

ἐν οἷς καὶ μεγακλεὴ καὶ στεφανίτην αὑτὸν προσειπεῖν, καὶ 

ναὸν κτίσαι κελεῦσαι ἐννέα Πιερίδων: ἐδήλου δὲ τὰς 

μούσας. τὸν δὲ καὶ τοῦτο ποιῆσαι καὶ τῷ παιδὶ ἀνδρωθέντι 

ἐξειπεῖν τὸ πρᾶγμα. καὶ τὸν ποιητὴν οὕτω σεμνῦναι τὰ 

56 “]δοιιηα βερίεῃ) οἸΓοΙίει [τε γαγιπη ῬΙΠΠΟ]ΟΙΏΙΩΙ : [τὴν ὄψιν ἂν 
αὐτῷ] παράσχοι ῬΙΠςΟΙ]ΟΠΊΪΗΪ 57 λέγουσιν] φασιν Μεῇ: 54ᾳ. Μ45 νήσῳ 
ἢ νόσῳ ἢ τῷ τῶν ἁλιέων αἰνίγματι, καὶ αὐτῷ ἐπιγραφῆναι τόδε' 665 ἰεράν 
(55. η) Με: 63, 64-- Απίῃ. Ῥαᾳ]. ν]]. 3, ν. δὰ νῖῖ. Ηεγοά. 5ι5 

1: ῬΑρμῖιπὶ ΑἸεχαπάγιτη ΠΟΠ ᾿πνθη  ΠΊ115 : ΠΊΪΓΙΙΠῚ ΠΙ Ιἀ6πὶ 58 δἴσαα 
Μνυπάϊι5, σἰ5 θαυμασίων συναγωγή Ἰερὶξ ῬΠοέϊαπ Ό10]. 188. ν. ἿΝ εἸ]- 
ΤΏΆΠΠ, ἢ Ἴεγῖσς Χχνὶ (1891). Εἰιπίφιίαηθ ἐχβοσιρβεγιηξς ΔΙ]δίῖ5. οἷ 
ῥαίγία Πονηογὶ α. 4) ΒΑΓΠΕ5 δὰ μ63 

2 οἴ, (εγέ. 21 12 πεγρίδων εὐϊέϊο 
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ΤΖΕ7ΖΙ 

“ Ὁ Ὁ Ι “ - 

15 ζῷα οἷς βρέφος ὧν συνέπαιζε, καὶ ποιῆσαι αὐτὰ τῷ Διὶ τὴν 
ἀμβροσίαν κομίζοντα. 

Ιοδηπεβ ΤΖείζαβ οὐτη ὈΪη85 Ἡομπετὶ ντα5 γε] φεῦ: αὰδα πον] δ] χυτὰ 
δΔα(εγαηΐ, ν᾿ ϑι1πὶ εϑί δἰΐεγδηὶ σείε 5 5] ΠΏ ΡΈΓΕ 51πῈ Ἰεςίϊοη 5 ναγὶθίδίε : 

(1) ΟὨ]]. χ. 626 544. ε(. Κἰεββιηρ. 

Ὁ Ὅμηρος ὁ πάνσοφος ἡ θάλασσα τῶν λόγων 

πλὴν γέμουσα τοῦ νέκταρος οὐχ ἁλμυρῶν ὑδάτων, 

ἑπτὰ πατρίδων λέγεται τυγχάνειν ἀμφιβόλων. 

ἑπτὰ πατέρων γέννημα καὶ τούτων ἀμφιβόλων. 

σὺ δὲ Σμυρναῖον γίνωσκε τὸν Ὅμηρον ὑπάρχειν, όὄ3ο 

υἱὸν δὲ δὴ τοῦ Μέλητος ὄντα καὶ Κριθηίδος 
ἐῶ τὰ μυθωδέστερα γονῆς τῆς τούτου λέγειν. 

διδάσκαλον .Ὃμήρου δὲ τὸν Πορναπίδην νόει. 
’ τ ε 4 Ν Ν “ 3 ’ 

σύνευνος ἦν Ομήρου δὲ τὴν κλῆσιν Εὐρυδίκη, 

Γνώστορος εἴτε ΠΠάστορος θυγάτηρ τοῦ Κυμαίου. 6535 

Σερίφων καὶ Θεόλαος υἱοὶ δὲ τοῦ “Ομήρου' 
θυγάτηρ ᾿Αρσιφόνη δέ, ἣν ἔγημε Στασῖνος, 

Στασῖνος ὁ τὰ Κύπρια συγγράμματα ποιήσας 
[ἡ ε ,ὔ , ε ΄, 7, 
ἅπερ οἱ πλείους λέγουσιν ᾿Ομηρου πεφυκέναι, 

εἰς προῖκα δὲ σὺν χρήμασι δοθῆναι τῷ Στασίΐζῳ 6ὅ4ο 
᾿Αρκτῖνος ὁ Μιλήσιος ἣν μαθητὴς “Ομήρου, 

καὶ δοῦλος δὲ τῷ ποιητῇ κλῆσιν ὑπῆρχε Βύκκων 

ὃν βίκωνα καὶ φλάσκωνα παίζων ὁ Τζέτζης λέγει. 

βιβλία τοῦ Ὁμήρου δὲ τρία εἰσὶ καὶ δέκα. 
ὁ χρόνος τούτου σύγχρονος ἣν ἐκστρατείας δύο, 645 

Θηβαικῇ καὶ Τρωικῇ κατὰ πολλοὺς ἑτέρους. 
ὁ δ᾽ ᾿Απολλόδωρος αὐτὸς ὁ χρονογράφος λέγει 
τελεῖν μετ᾽ ὀγδοήκοντα ἔτη τῆς Τρώων μάχης. 

Ἡσίοδος δὲ ἤκμαζεν ὡς εὗρον ἐν ἑτέροις, 
Ν Ν ε ’ Ἂς ΚΣ ΟΝ 3 ’ 6: 

κατὰ τὴν ἑνδεκάτην μὲν αὑτὴν Ολυμπιάδα. 50 

633 Ῥτγοπαρίάδη ργδερεραὲ Π]οά. 11]. 66, εἴ. Εχερ. ἱπ 1Π8ἀ. 14. 
12 634, 655 Επγγάϊςε, Ῥαβίογ, πονᾷ 636 Σερίφων αὐαϊξ ᾿Ερίφων 
Θιπά. 37 637 Ατεβϑιρμοπεη ἸΧοΓΕπΠῚ ἰεγὲ 5014. 54 642 Βνεςοη 
ον 
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ΤΖΕΤΖΕΒ 

τοιάδε τῷ Ὁμήρῳ δὲ ἡ τελευτὴ συνέβη. 
ἦν προχρησθὲν θανεῖν αὐτὸν ὅταν ἠρωτημένος 
οὐ δυνηθῇ τὸ αἴνιγμα ἐκεῖνο ἐπιλῦσαι. 

» “ ἈρΥΕΙ  δέτον ’ὔ Ἁ 3 [4 

πένης τελῶν δὲ ὃ ἀνὴρ καί γε τυφλὸς ἐκ γήρως" 
ἜΝ ἊΝ “ [4 ἊΝ ἴω 9 ἷ 6 

τὰ μυθικὰ ληρήματα τίς γὰρ φρονῶν ἐγγραφοι; 9: 
ε “ ᾽ὔ Ν Ὅ, “ ε Ὰ 
ἁπανταχοῦ διήρχετο τὰς χώρας τῆς Βλλάδος 

λέγων αὐτοῦ ποιήματα δεχόμενος ἐντίμως 

εἰς δ᾽ ᾿Αρκαδίαν ξενισθεὶς ὑπὸ τοῦ Κρεωφύλου 
περιπατήσων ἔρχεται ἐπὶ τὴν παραλίαν. 
ὡς δ᾽ εἶπεν ἄνδρες ἁλιεῖς ᾿Αρκάδες ἔχομέν τι; 6όο 
οἱ δ᾽ ἀπεκρίθησαν αὐτῷ περὶ φθειρῶν λαλοῦντες 
ε ἃ “- Ξ 9 Ν » 3 Ὁ“ ΩΝ ὡς οὗς εἷλον οὐκ ἔχουσιν, ἔχουσι δ᾽ οὕς περ εἷλον, 
ὑπέστρεφε λυπούμενος ὡς μὴ νοήσας τοῦτο. 

“ ΣᾺ ἀξ 9 γ δ ἊΝ 3 πηλοῦ δ᾽ ὄντος ὠλίσθησε καὶ κεκρουκὼς εἰς πέτραν 
κλᾶται πλευρὰν τὴν δεξιὰν καὶ τελευτᾷ τριταῖος. 665 

Γῇ. εἰ χιϊ. 183-205. 

(2) Εκχερεϑβ. ἴῃ 1Π|δ)ά. εα. ΗἩεδγδηΠ 1812, Ρ᾿. 7. 12-.28 9 οἰπΊ Ρ8υ- 
οἰββϑίπια ἰαπέιτη ργοίεσγαϊς πονϑ, 5815 ἀπ χίτηι5 ἰῃ δαποίδι οι σεΐεγα- 
ΓΙΠπὶ ν]ΐαγιιτη Δ ἀβογθεγα 51 48 Π 640 ΟΡιι5 εϑϑεί. 

Ἐλιβίδιῃιι5 ἴῃ ΠΙαάθιη 4. 17 
«ε ’ Ν , 3.9.2 353.ϑΑ ’ » 

Ομήρου δὲ γένος οὐδ᾽ αὐτὸ περιεργασόμεθα. εἴρηται 

γὰρ πολλοῖς ἑτέροις ὡς οὐκ ἂν ἡμεῖς κρειττόνως εἴπωμεν. 
“ ’ εἰ μὴ ἄρα τοῦτο καὶ μόνον ῥητέον κατὰ τὸ ἐπιτρέχον, ὅτι 

ἐπικρύψας ἑαυτὸν ὁ ποιητὴς καὶ σιγήσας ὅστίς ποτε καὶ 
[τ τὴ “- ΓΛ Ν 7 " ὅθεν ἦν, περιμάχητος μᾶλλον ἐγένετο καὶ πολύπατρις. ἐστι 

Ν Ν Ν “ γ ν᾽) Ἀν 3. ἢ ᾿ 

γὰρ κατὰ τὴν τῶν ποθούντων ἔφεσιν καὶ ᾿Ιήτης καὶ Σμυρ- 

ναῖος καὶ ᾿Αθηναῖος καὶ Αἰγύπτιος, ἤδη δὲ καὶ ᾿Ιταλός. ἀμφι- 

σβητοῦσι δ᾽ αὐτοῦ καὶ Χῖοι μαρτύριον προχειριζόμενοι 

τοὺς καλουμένους Ὁμηρίδας ὧν καὶ Πίνδαρος μέμνηται. καὶ 
[τ ΑΝ ἈΝ « [4 “ ’ 

ἕτεροι δὲ πολλοὺ Ὁ μήρου μεταποιοῦνται σφετεριζόμενοι 
Ν ες ’ 5. ἐν Υ Ω δ ἜΝΞΥΛ 3 “-“ καὶ ἁβρυνόμενοι αὐτὸν ἔχειν πολίτην ἢ ἑτέροις ἀγαθοῖς 

σεμνύνεσθαι. 

658 εἴ. Εἔχερ. ἴῃ ΠΠ|δἀ. 37. 17 544. 01] ἐν Ἴῳ τῆς ᾿Αρκαδία-. 
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ΟΥΙΘΑΘ Ν ἩΟΜΕΚΟ 

Οαριἑυαπι σι ρεῦ Ηοπιεγιπι ϑ016446 σαπ ε να Δ]1 8 ΡΘΟ.] Αγ], εχ - 
σογρί!5 ε Πιοβουγι 15 ΠΡτὸ 4ε ἸερΊΡιι5, να ΗἩεγοάοίΐεα ἰπ δγίϊι5 γεαβοίβ, 
ςοπδίδί, νβπὶ εϑί ἱπίερταπ εἄεγα ὌἼοάϊςεβ ροβὲ Ὁδἰβίογαϊιμη πονοβ 
πειὸ δάπαυς δἰία]1 : Απρὶοβ αδἴχψιε Ῥδγίβίηοβ. σοπίμ]) τη ποβ, Βγυχεὶ- 
ΙΕ Π56ΠῚ ϑιπητηα Πιιπηδηϊίαίε 1. ΒΙ46Ζ. δάϊεοεϊπηυβ Βῃῃ ΟΣ ΕἸ ΕΣ Ν,. 
ςείεγιτη σο]]δίο πες (σαἰβίογ δ πα5 5δ5 δοσιγαΐαβ 6556 σΟΠΊΡΘΙΙΠΊΙ5. 

Βπι-- ο΄. Μα5. ΒγΙῖ. ααα4. Μ55. ττϑ9ς, 1893. Ἂδδτγέ. ΠΊΠ1. 290 Χ 21Ο, 
Π. 296 εἰ 367. ἔ. 366 ν. ἐτελειώθη τὸ παρὸν βιβλίον ἢ σουὸ διὰ χειρὸς 
ἐμοῦ γεωργι τοῦ βαϊοφόρου ἐν ἔτει σῷ 2) δεκάτω" ν-ος δεκάτης μηνὶ ἰουνΐ ιεἡ- 
[-Ξ ἃ. Ὁ. 1402]. ἔπϊξ οἰτῇ Βεπεάιοιπογυτ Β. Μάγῖδε ΕἸογεπέϊαα, πα Γιι ΠῚ 
1Π5οτΙρΡίϊοπΕ5 ἴῃ αἰγοαπε ἔομηο εγαϑδα βυπέ, ν. Μοπίίδισοη αὶ]. αζ. Ρ. 76. 

Ε -- ςοά. ΒΙΌΧΕΙΙΕΠ515 59 (1281). σπδγί. ΤΏΠΊ. 300 Χ 204, ἢ. 633, 
8. 1475. 50ΓΙρΡΒ1: [οδηπΠ65 ἐν τῇ κορώνῃ (ν. οαἴ. ΟἸΔΟΠΙΙΪ, Ρ. 21). 

Ε -- ςοἄἡ. [,4π|Γ. ἷν. 1. οἤαγί, [ἢ [0]. ΕἾ 331, 4. 1422 (χειρὶ πέτρου 
κρητικοῦ τοῦ ἐκ ῥεθέμνου πόλεως ἔγράφη ἐν πόλει μαντούᾳ) : ν. εϑΐ. 
Βδη ΑΙ ΠΙ ΘΔ Πι1ΠῚ ἔ. 11. 213. 

Ο! -- ςοἄ. Βοά]. Απςί. ν. 528, Ὁ [(εἰδίογαι! Π]. οἤμαγί. πη. 310 Χ 
20Οο, ἢ. 404, 3565, 5. Χν. 

ΟΞ -- οοα, Βοάϊ. Απςξ. ν. 535. οἤαγί. πη]. 285 Χ 20ο, ἢ. 288, 5. χὶν 
(εβί δαΐεπ ερϊξουης). 

Οϑ -- οοἄ. ς0}]]. (οΥΡοΓΙ5. (ἢ γιβεὶ Οχοη. η6, 717 [(αἰβέογαιι (1. σΠδτγί. 
ΤΠ. 3900 Χ 275, Π. 28ο, 328, 5. χν- Χν!. 

ΡῚΙ -- ςοά, ΡαΑγῖ5. βίβες. δόββ. ὄἊἤδγί. ΠΊΠΊ. 275 Χ σϑ85, ἢ, ὅοο, 5. ΧΙ 
[(δἰβίογαιμ Β]Ί] [αι Δπίοπι ἘΡδΥςἢΙ. 

ΡΖ -- ςοά. ῬαΑγὶβ. βίβες. 2625 [(δἰβέογαιι 61]. Ἵμαγί. ΠηΠ|. 400 Χ 275; 
ΗΠ, 284, 5. Χν. ἔπι ΕὙΔΠΟΙΘΟΙ ῬΉΠ]ΕΙΡΗΙ τηᾶπα δἰιἴεπη (βεβαγὶ5  γδίερΊ. 

Ρβ -- ςοὐ. Ῥαγῖβ. βστύδϑες, 2624 [(ἀδαϊβίογαιι Η]. ἽἼμδγί. τη Π. 510 Χ 210, 
ἢ, 396, 5. χν. 

ΡΈ -- ςο΄. ῬαΓΙ5. σύδες. 925, 3696 [(σδβίογαιι. 4.1. ἴογημδ δ]ίεγ: 
ΤΕΙΩΌΥΓ. ΠΊΠΊ]. 480 Χ 345, [ 291, 5. ΧΙ]. 

ΚΤ --ναεέ. Οεΐοροη. 58 Ἵμαγί. πηΠΊ. 275 Χ 200, ΠῚ. 405. σοπί. ἢ, 26-5809 
ΠΠ144., 390--993 νἱῖ. Θα]άδδτη, οὐ] Ὲ5 1ΠΠ Δ ΡΊΠΕΙ ΡΟ ΟΡΎΘΡΠΙΟ δῖ ΡγϑαΡα 
Ῥοπιρεὶαβ 5858 1Πη1 δηπηπεηΐε ΕἼ οΙσοο ΕΠτΊ]ε. 

ΕΞ -- Ναΐρτβες. 4 5. χν, σδρὶξα}} ΠΟΠΊΘΓΙΟΙ ᾿ΠῚΔΡΊ ΠΟΙ ΡΓα Ὁ. ΘΘΠ561η1. 
Ν' Οεαἰβίον 11, βο]ςεῖ οοα, 1 ε14. Κο55. σαί, Ρ. 391) ΟἸΠΙΞΙΠῚ115, ΟΠ1ΠΊ ΕΣ 

Οϑ ἔεγε 8 ϑίερῃεῃο Ἂχϑβοσιρίαβ 510. 
ψ3-- εοἄ. ΝΙΠάοΡΟΠΕΠ515 39 : σαριζα]ατη σα144ε ΗἩοπΊεσο ΡΥδεΗρΊ. ν. ἢ 

ΤΟ 
Βιη ΟΕ ΕΖ βεπιῖὲ Ῥόέ, Καί. 881 ὕὕὖτ. τόΐϊ ρϑῖιιοα ἰαπέιπιὶ Ῥσγβεθεσε 

δαῆδτγηηανεσγιηΐ Ε. ἘΉτΓΙ]6, ]. ΒΙᾺΕΖ. 

1093. 17 ΒΕΙΠἢ. 

Ὅμηρος ὃ ποιητὴς ἦν υἱὸς Μέλητος τοῦ ἐν Σμύρνῃ 

ποταμοῦ καὶ Κριθηίδος νύμφης ὥς φησι Καστρίκιος ὃ 

Νικαεύς, ὡς δ᾽ ἄλλοι φασὶν ᾿Απόλλωνος καὶ Καλλιόπης 
τῆς Μοῦσης, ὡς δὲ Χάραξ φησιν ὁ ἱστορικὸς (Ε΄. Η. 6. ἢ. 

1 ἣν υἱὸς ΝΞ 50]. 8 κρῖθ- (55. η) ΟΖ: κρὶθ- ἔσοτῦΓ. εχ ἡ Οϑ νύμφης} 
οἵη. ΕΕ Οϑ ΕἸ ΝΣ: γράφης, γρα ἴῃ Τα5. τη.Ρ. ἘΣ ὥς -- - νικαεύς ΝΣ 
50]. ἀε (αβίγίεϊο ΕἸἼσιηο ν. Ῥοτρῆῇ. νἱΐ. Ῥ]οίϊη, 7, Πάπιαβο. ν]ῖ. 5] 4ογ. 
275 ιιά. 3 ἄλλη Ο φησιν Νῆ : οπι. ΚΤ 4 φησιν οτὰι. Εἰ 
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ΟΥΙΘΑΘΒ 

ὅ41τ τ. 20) Μίαίονος ἢ Μητίου καὶ Εὐμήτιδος μητρός, κατὰ 

δ᾽ ἄλλους ἣν υἱὸς Τηλεμάχου τοῦ υἱοῦ ᾽Οδυσσέως καὶ 

Πολυκάστης τῆς Νέστορος. ἔστι δ᾽ ἡ τοῦ γένους τάξις 

κατὰ τὸν ἱστορικὸν Χάρακα αὕτη. Αἰθούσης Θράσσης 

Λῖψος, τοῦ δὲ Πίερος, τοῦ δ᾽ Οἴαγρος, τοῦ δ᾽ ᾿Ορφεύς, τοῦ 

δὲ Δρής, τοῦ δ᾽ Εὐκλέης, τοῦ δ᾽ ᾿Ιδμονίδης, τοῦ δὲ Φιλο- 

τέρπης, τοῦ δ᾽ Εὔφημος, τοῦ δ᾽ ᾿Επιφράδης, τοῦ δὲ Μελά- 
νωπος, τοῦ δ᾽ ᾿Απελλῆς, τοῦ δὲ Μαίων, ὃς ἦλθεν ἅμα ταῖς 

᾿Αμαζόσιν ἐν Σμύρνῃ καὶ γήμας Εὔμητιν τὴν Εἰὐέπους τοῦ μᾶκοσ “μυρνῃ γημ μη μ) 

Μνησιγένους ἐποίησεν Ὅμηρον. ὁμοίως δὲ καὶ κατὰ τὴν 

πατρίδα ἀμφίβολος διὰ τὸ ἀπιστηθῆναι ὅλως εἶναι θνητὸν 

τῷ μεγέθει τῆς φύσεως. οἱ μὲν γὰρ ἔφασαν γενέσθαι 

Σμυρναῖον, οἱ δὲ Χῖον, οἱ δὲ Κολοφώνιον, οἱ δ᾽ ᾿Ιήτην, 
οἱ ὃξ Κυμαῖον, οἱ δ᾽ ἐκ Τροίας ἀπὸ χωρίου Κεγχρεῶν, οἱ δὲ 
Λυδόν, οἱ δ᾽ ᾿Αθηναῖον, οἱ δ᾽ ᾿Ιθακήσιον, οἱ δὲ Κύπριον, 

οἱ δὲ Σαλαμίνιον, οἱ δὲ Κνώσσιον, οἱ δὲ Μυκηναῖον, οἱ δ᾽ 

Αἰγύπτιον, οἱ δὲ Θετταλόν, οἱ δ᾽ ᾿Ιταλιώτην, οἱ δὲ Λευκανόν, 

οἱ δὲ Γρύνιον, οἱ δὲ “Ρωμαῖον, οἱ δὲ Ῥόδιον. καὶ προση- 

γορεύετο μὲν κυρίως Μελησιγένης" καὶ γὰρ ἐτέχθη παρὰ τῷ 
,ὔ “- Ν Ν “-“ δΙΧΥΝ “- 

Μέλητι ποταμῷ κατὰ τοὺς Σμυρναῖον αὐτὸν γενεαλογοῦντας. 
γέ 2 Ν ἣν ΄ “ς 

ἐκλήθη δ᾽ Ὅμηρος διὰ τὸ πολέμου ἐνισταμένου Σμυρναίοις 

5 μάρονος, ΟΙΡΙΡΙΡΈ: μάρωνος Κὶ ΚΙ ΝΞ, οἴ, ἵν. τ, Ῥτος. 90. 15, 
ΤΟΟΙῚ μιτίου ΒΕ ΟἹ ΘΥΒΕΡ Ρ  ς- ἢ μητίου ΟΠ]. ΝΜ: εὐμήτιδος υἱός 
ἘΞ 6 ἦν νιὸς εἰ υἱοῦ Ν2 50]. 7 τῆς θυγατρὸς νέστορος Δ" ἔστι 

. 14 ὅμηρον οπι. ΝΣ 8 χάρακα] χάρωνα Ἐϑ αἰσθούσης Ο5: 
Θοώσης (εγί. 49 θράσης (55. σγ Οὐ το Δρής 1" Ορτὴν (ετὶ. 49 ἐδμο- 
νίκης ΟἹ: ἰδμονίδου Βπι: ἰαμονίδης Εὶ 1: ᾿Αρμονίδην Ὁ ετῖ. ἀνθ, ΠΗ ἔφημος 
ΒΡ 15 ἀπελλής ΟἹ Ρ'ῬΞΡΒ 13 ἐν σμύρνῃ] ἐς σμύρνη ΟἹ : ἐν σμύρνην 
ἐῶ 9 Ξς σμύρνην ΕΕΡΙΡΣΕΙ εὐέπη Οϑ εὐεποῦς ΕΡΡΕ' 14 ὅμηρος 
Οἱ κατὰ Ν" 5οἱ. 15 ὅλον ὡς Βιη τό γενέσθαι] εἶναι 
τοῦτον 2 17 οἱ δ᾽ ἰήτην οὐχ. Εἰ Ν3 18 ἀπὸ. . . κεγχρεῶν Οἵ. 
ν: χώρας Ῥτεείεν Ρέ Κ2 οοὐά. κεγχρεῶν ΒεΕΥΠΠδΓαν : κεγχρεὼν 
ΒηιΟδ: κεγχρέων ςοῖ. 19 οἱ δ᾽ ἀθηναῖον οἱ δ᾽ αἰγύπτιον Βτῃ ΡῈ ΚΞ 
οἱ δὲ κύπριον οἱ ἱ δὲ κνώσσιον. ΒΩΡΈΝ5 π“τλεύκανον ΡῚ ΡΖΡΘ 22 γρύνιον 
Βιῃ ΡῈ Ε2; γρύϊον ΚἸ: γρύινον ςεί. καὶ ῥωμαῖον ΡῈ 2 Ἕκκαὶ απίε προσηγ. 
οὔ. ΝΣ 423 μελησιγενὴς Βπὶ Εὶ ΟἹ ΟΥ̓ ΡΥ Ρ Κ' σοτγγ. 2 καὶ γὰρ] διότι 
ΝΞ: ἐν γὰρ Κ' 55, καὶ τῷ οπ!. ΡΖ 424 μέλιτι ΟἹ κατὰ. .. γενεαλ.] 
ὡς οἱ ἀξιόπιστοι τῶν ἱστορικῶν φασίν ΝΣ 25 ἐκλήθη δ᾽ ὕστερον ΝΣ 
διὰ τὸ 544. διὰ τὸ δοθῆναι αὐτὸν πρὸς κολοφωνίους ὅμηρον ὑπὸ σμυρναίων 
πολέμου συμβάντος Ν" διὰ τοῦ Οϑ σμυρναίας ῬῚ ΡΞ ΡΆ 
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“-“ «ἡ᾿. 

πρὸς Κολοφωνίους ὅμηρον δοθῆναι, ἢ τὸ βουλευομένων 
Σμυρναίων δαιμονίᾳ τινι ἐνεργείᾳ φθέγξασθαι καὶ συμβο μὺρ μονίᾳ ργείᾳ φθέγ μβου- 
λεῦσαι ἐκκλησιάζουσι περὶ τοῦ πολέμου. γέγονε δὲ πρὸ 

τοῦ τεθῆναι τὴν πρώτην ὀλυμπιάδα πρὸ ἐνιαυτῶν νζ΄. 
ζ 2 3. "Ὁ, “ ’ὔ ς 7 “. 

Πορφύριος δ᾽ ἐν τῇ φιλοσόφῳ ἱστορίᾳ (ἴτ. 11, Ρ. 5. Νιοκὴ 
Ν ’ Ν Ν 

πρὸ ρλβ΄ φησιν. ἐτέθη δ᾽ αὕτη μετὰ τὴν Τροίας ἅλωσιν 
2 “ “ 7 Ν Ν ἊΝ , ’, 2 Ν ἐνιαυτοῖς ὕστερον υζ΄. τινὲς δὲ μετὰ ρζξ΄ μόνους ἐνιαυτοὺς 
τῆς ᾿Ιλίου ἁλώσεως τετέχθαι ἱστοροῦσιν “Ὅμηρον: ὃ δὲ 

ῥηθεὶς Πορφύριος μετὰ σοέ. γήμας δ᾽ ἐν Χίῳ ᾿Αρησιφόνην 
Ν ͵] “-“ , , » ς«κἊ Ζ Ν 

τὴν Τνώτορος τοῦ Κυμαίου θυγατέρα ἐσχεν υἱεῖς δύο καὶ 

θυγατέρα μίαν, ἣν ἔγημε Στασῖνος ὁ Κύπριος. οἱ δ᾽ υἱεῖς 

᾿Ερίφων καὶ Θεόλαος. ποιήματα δ᾽ αὐτοῦ ἀναμφίλεκτα 

᾿Ιλιὰς καὶ ᾿Οδύσσειας. ἔγραψε δὲ τὴν ᾿Ιλιάδα οὐχ ἅμα, 
οὐδὲ κατὰ τὸ συνεχὲς ὥσπερ σύγκειται, ἀλλ᾽ αὐτὸς μὲν 

ἑκάστην ῥαψῳδίαν γράψας καὶ ἐπιδειξάμενος τῷ περινοστεῖν τ Τῷ γρ [: Ὁ. ΠΠΕΙ) 
Ν ’ “ ε ) , Ὁ“ ἊΝ Υ 

τὰς πόλεις τροφῆς ἕνεκεν ἀπέλιπεν. ὕστερον δὲ συνετέθη 
Ν Ι ε Ν “- Ν “ ς Ἂν 

καὶ συνετάχθη ὑπὸ πολλῶν καὶ μάλιστα ὑπὸ [Πεισιστράτου 
“ “ 3 ᾽7ὔ 9 ,ὔ 3 3 Ὁ) Ν Ν 

τοῦ τῶν ᾿Αθηναίων τυράννου. ἀναφέρεται δ᾽ εἰς αὐτὸν καὶ 

ἄλλα τινα ποιήματα: ᾿Αμαζονία, ᾿Ιλιὰς μικρά, Νόστοι, 

26 ὅμηρος Οὅ ἢ τὸ... 28 πολέμου οἵη. ΝΖ ἢ τὸ ΕΕΡΙ ΡΩΡὅϑ; 
ἢ διὰ τὸ ΟἹ : ἣ ὅτι Βιῃ Οϑ ΡΎΈ 2 βουλομένων [κ 27 φθέγξασθαι 
οτη. Οὅ αὶ τὴ. πρΟ ΕΒ ΒΖ 9 28 τοῦ οτι. Ο καὶ γέγονε 
δὲ Βῃ Οϑ ΡῈ ΚΣ 29 τοῦ οπι. Ο58 πεντηκονταεπτά [κΣ 20 5464. 
ἱστοροῦσι δὲ αὐτὸν τεχθῆναι μετὰ ρὲ ἐνιαυτοὺς κατὰ δὲ τὸν πορφύριον 
μετὰ σόε ἐνιαυτοὺς τῆς ἁλώσεως ἰλίου οτι. οσεΐ. Ν2 81 ρ΄ ΕΕ 
ΟἹ Ε' τρώασ Οϑ 32 υἱξ' Ε' μόνους οἵη. ΡΓβεΐεσ Βπὶ ΡῈ 
ςοαά. 383 τετάχθαι Ο Ρ8 34 σοε, σ ἴῃ τᾶ5., ΟἹ ἐν χίῳ οπ. 
ν: 35 εἴ. ΤΖείῖΖ. ( 1]. χιΠ, 654 σύνευνος ἦν Ὁμήρου δὲ τὴν κλῆσιν 
Εὐρυδίκη 1 Τνώστορος εἴτε Πάστορος θυγάτηρ τοῦ Κυμαίου͵. θυγατεράς 
Οὐ : τὴν θυγατέρα γνώτορος ΝΣ 86 μίαν ΝΞ 50]. ὅ κύπριος] ὃ 
ὕπατος κυπρίων δ υἱεῖς αὐτοῦ ὠνομάζοντο ΝΣ 37 Σερίφων καὶ 
Θεόλαος υἱοὶ δὲ τοῦ Ὃμήρου ] θυγάτηρ ᾿Αρσιφόνη δέ, ἣν ἔγημε Στασῖνος 
ΤΖείζεβ 1. ο. 6386. ἘΕὐγυρμοπίὶβ ἩΟΙΊΕΓΙ ρδίγὶ5 ΡΈΠΕδ]ορία ἴῃ νοσα 
Τέρπανδρος. εἰσὶ δὲ ποιήματα αὐτοῦ ἀναμφίλεκτα ἔγραψε δὲ τὴν ἰλιάδα 
ν: ἀναφίλεκτα Ἐϑ 89 καθάπερ αὐτὸς μὲν περινοστῶν τὰς 
πόλεις ἔγραφεν ἑκάστην ῥαψῳδίαν ΝΖ, οπι. γράψας... 41 πόλεις ΝΣ 

40 ἑκάστης ῥαψωδίας Οϑ, οπ. γράψας ἐπιδείξας ἘΞ ΡΙ ΡΣ ΡΒ Κκὶ' 
41 ἀπέλιπε τοῖς πολίταις ΝΖ συνετέχθη καὶ συνετάχθη Βτη. (οπ|. καὶ) 

ΡΖ 42 καὶ συνετάχθη οτη. ΟΣ 43 τοῦ οἵη. ΡῈ τῶν οἵη. ΒΠΊ 
ΕΞ 44 νόστοι οτῃ. Ν'32 
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᾿Ἐπικιχλίδες, ᾿Ηθιέπακτος ἤτοι Ἴαμβοι, Μυοβατραχομαχία, 45 

᾿Αραχνομαχία, Γερανομαχία, Κεραμίς, ᾿Αμφιαράου ἐξέλασις, 
παίγνια, Σικελίας ἅλωσις, ᾿Επιθαλάμια, κύκλος, ὕμνοι, 
Κύπρια αιὸς δὲ τελευτήσας ἐν τῇ νήσῳ τῇ “Ἰῳ τέθ ρια. γηρ ή ἢ νήσῳ τῇ Ἴῳ τέθα- 
πται, τυφλὸς ἐκ παίδων γεγονώς, τὸ δ᾽ ἀληθὲς ὅτι οὐχ 
ε ’ 5 ’ὔὕ ὰ Ν “ 3 “ 5 Χ ὯΝ 

ἡττήθη ἐπιθυμίας ἢ παρὰ τῶν ὀφθαλμῶν ἄρχεται καὶ παρὰ 
ἘΣ τΑ ἐς , , 2 , 5 55 Ἂ ἢ 

τοῦτο ἱστορήθη τυφλός. ἐπιγέγραπται ὃ ἐν τῷ τάφῳ 

αὐτοῦ τόδε τὸ ἐλεγεῖον, ὃ ὑπὸ τῶν ᾿Ιητῶν ἐποιήθ 7 ὑτοῦ τόδε γεῖον, Ὁ ὑπὸ τῶν ᾿Ιητῶν ἐποιήθη χρόνῳ 
Ὁ, Ὁ ζ 

πολλῷ ὥς φησι Καλλίμαχος 

ἐνθάδε τὴν ἱερὰν κεφαλὴν κατὰ γαῖα καλύπτει 
3 “ ς ’ὔ’ 7, “ [7 

ἀνδρῶν ἡρώων κοσμήτορα θεῖον Ὅμηρον. 

φησὶ δὲ Διοσκουρίδης (Ε. Ἡ. (4. 11. 193) ἐν τοῖς παρ᾽ 
« 4 ’ Φ“ ες ἊΝ (“᾿ς ΣΝ Ν. ᾽ὔ 3 Ομήρῳ νόμοις ὅτι ὃ ποιητὴς ὁρῶν τὴν σωφροσύνην οἶκειο- 

ἊΝ (Ων “ 7 τάτην ἀρετὴν οὖσαν καὶ πρώτην τοῖς νέοις, ἔτι δὲ ἁρμόττου- 
Ν ἴω δ ΩΝ ’ , 3, “ 

σαν καὶ καλῶν χορηγὸν οὖσαν, βουλόμενος πάλιν ἐμφῦσαι 
ΡΞ ΨΩ ᾳΙ 3 05 “ Ἀν .5 “ [4 Ν Ν Ν Ἁ “ 

αὐτὴν ἀπ᾽ ἀρχῆς καὶ ἐφεξῆς, ἵνα τὴν σχολὴν καὶ τὸν ζῆλον 

ἐν τοῖς καλοῖς ἔργοις ἀναλίσκωσι, καὶ ὦσιν εὐεργετικοὶ καὶ 

45 ἠθιέπακτος ἤτοι ἴαμβοι οτα. Ο ΝΞ βατραχομαχία᾽ μυοβατρα- 
χομαχία Βτὰ ΟἹ Οϑ ΡῚ ΡΣ ΡΒ ΡῈ κϑ; βρατραχομυομαχία' ἀραχνομαχία᾽ βα- 
τραχομαχία Ἐ, : μῦοβατραχομαχία 50]. Ο (μῦο ἰοτί. 444.}: βατραχομυομ. 
Ε' 46 ἀραχνομαχία καὶ ἕτερα Ὁ : ἀραχνομαχία οπϊ. ΒῚ κεραμίς 
.ςς παίγνια οἵη. ΝΣ κεραμεῖς ΟἹ ἐξέλευσις Εὶ Ε ΡΣ ΡῈ Κὶ 47 πυθα- 
λύμια ῬΣ 48 τέθαπται... 51 τυφλός οτῃ. Ν2 49 τυφλὺς δὲ Ο 
5ο παρὰ] διὰ Ε Ε' ΟἹ ΟΣ Ο Ρ' Ρό ΚΙ Κ2 τὸν (55. ὠ) ὀφθαλμὸν (55. ὡ) 
ΚΕ ἔρχεται ἴ)αν!5 ἴῃ (ὶς. Ταβς, ν. 80, ε]. Ηεβυοῃ. Μη6Ὲ5. παρὰ Α]1.] 
διὰ ΚΕ! δ: ἐκλήθη Ο 52 αὐτῶν Ε΄ τότε Ἐ ἐπίγραμμα 
ν ἰητῶν] ποιητῶν Ο χρόνῳ ςο44. : πολλῷ 844. νὶί. Ηετοά. 
513 53 ὡς. .. Καλλίμαχος ΝΖ 50]., εἴ. ΟΑ]|1πη. ἢ. 74 ἃ εἰ 390 
Θ.ἤη. ΕΗ ΠΘΓΙΠῚ ᾿Ρ511ΠῚ ΕρΊΡ ατητηδ βου ρϑίβϑε αἰῆγπδι ΤΖείζεβ Εχερ. 1]. 
37. 29, περί ν(. Ηεγοά. 5τά. 54, 55 -- Αηΐῇῃ. Ρϑὶ. ν]ϊ]. 3 54 ἱερὴν 
Οϑ 56 φησὶ δὲ ὅμηρος᾽ ὅτι διοσικ. Ῥϑ ὅτι διοσικ. - - - νόμοις φησὶν πὶ 
Ε2 οπι. οσί. διοσκορίδης Βτη Ε' (ο 55. υ) ΡῈ ΚΞ 56 5644. -- Αίπεη. 

8 Ἐ-ο (Ὁ οὐπὴ εἰΐα]ο περὶ τοῦ τῶν ἡρώων καθ᾽ Ὅμηρον βίου. οἴ. Κα. ἍΜ  εθετ, 
1,61 ηρ.γ ϑἐμαίζονι χὶ. τ. 89 544. (1888) 56 φησὶ. . . Ὁμήρῳ οπι. 
ΑἸἢ. ὡς Ε' ΚΖ 57 ὁμήρου Οϑ ὁρῶν ὃ ποιητὴς δ: ὅτι ὅμηρος 
ὁρῶν ΔΙΗ. : οἰκειότατα Ὁ : οἰκειότητα Ἐ; 58 ἀρετὴν Οϑ ΡΈέ ΑἸτῇ.: 
ἀρετῶν ςεΐ. τοῖς νέοις καὶ πρώτην ΔΊ. πρώτην εἰ ἔτι δὲ οπ|. 
ΑΙ. ἁρμόζουσαν (55. α) Ὁ 59 καὶ καλῶν .. . 62 ἀλλήλους 
οτη. Οϑ 59 καλὸν Εὶ πάντων τῶν καλῶν Αἰῃ. ἐμφυτεῦσαι 
ἘΣ ἐμφῦσαι πάλιν αὐτὴν ΔΙίῃ. ὅο ἵνα οπι. Εἰ τὸν οπι. [] 
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κοινοὶ πρὸς ἀλλήλους, εὐτελῆ κατεσκεύασε πᾶσι τὸν βίον 
Ν 5, , ’ Ν 9 »),ὔἍ Ἁ Ν. ε Ν 

καὶ αὐτάρκη, λογιζόμενος τὰς ἐπιθυμίας καὶ τὰς ἡδονὰς 

ἰσχυροτάτας γίνεσθαι καὶ πρώτας, ἔτι τε καὶ ἐμφύτους 
Μἷ ὌΝ 52] Ν ἊΝ ’ Ἂν Ν ’ 3 

οὔσας περὶ ἐδωδην καὶ πόσιν" τοὺς δὲ διαμεμενηκότας ἐν 
“3, δ) ᾽ὔ ᾿} ἥ Ν. Ν Ν 9 ἐ 

ταῖς εὐτελείαις εὐτάκτους καὶ περὶ τὸν ἄλλον βίον γινο- 
’ὔ “3 ζν “ὦ 

μένους ἐγκρατεῖς. ἐφ᾽ ᾧ καὶ ἁπλῆν ἀποδέδωκε τὴν δίαιταν 
- Ν Ἂς 6 ἼΩΝ ε Ψ" ΤΣ τ Ν 3 

πᾶσι καὶ τὴν αὐτὴν ὁμοίως βασιλεῦσί τε καὶ ἰδιωταῖις 

λέγων 
Ν ἊΝ Ν Ὁ, Ι 

παρὰ δὲ ξεστὴν ἐτάνυσσε τράπεζαν" 
“- ᾿] 3) ων ’, [᾿ Υ 

σῖτον ὃ αἰδοίη ταμίη παρέθηκε φέρουσα, 

δαιτρὸς δὲ κρειῶν πίνακας παρέθηκεν ἀείρας, 
ἣν ’ 3 “- δ ε ΡῚ ἈΝ “ Ν Ν 

καὶ τούτων ὀπτῶν καὶ ὡς ἐπιτοπολὺ βοείων. παρὰ δὲ 
“ " 4 ε “- ΒΩ ς ζυξννς Ἐπων ΟῚ δ ’ 

ταῦτα οὔτε ἐν ἑορταῖς οὔτε ἐν γάμοις οὔτ᾽ ἐν ἄλλῃ συνόδῳ 
Ψ 5 , ’ὔ Ν 9 7 

παρατίθησιν οὐδέν: καίτοι πολλάκις τὸν Αγαμέμνονα 
“ ’ Ν 5 ’ὔ , ’ Ν 

ποιήσας δειπνίζοντα τοὺς ἀρίστους, Μενέλαόν τε τοὺς 
ε ΄“ ΄“ν “μ “ 

Ἑρμιόνης γάμους ποιοῦντα καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τῆς θυγατρός" 

καὶ τοῦ Τηλεμάχου πρὸς αὐτὸν παραγενομένου 
“ ἿΝ ,ὔἷ ΡΥ 4 

νῶτα βοὸς παρέθηκεν ἀείρας 
» 3.05 Ν ΕΝ ΕΣ ἢ ε , , ΞΕ ν ὁπτ ἐν χερσὶν ἑλὼν τὰ ῥὰ οἱ γέρα πάρθεσαν αὐτῷ. 

οὐ γὰρ θρῖα καὶ κάνδυλον καὶ ἄμητας μελίπηκτά τε τοῖς 

62 κοινοὶ Βτα ΡΈ ΑΙ. : κοινωνοὶ ςεῖ. ἁτελῆ ῬῸ πᾶσι οπϊ. Οϑ 
63 τὰς αἰίεγιτη τ. α' 665 5664. ἐπιθυμίας ἐμφύτους εἶναι περὶ ἐδωδὴν, 
ςεἴ. οπ., Ο 64 καὶ πρώτας .. . οὔσας οτη. ΑἸΠ. καὶ οἵη. ΒΠῚ 
ῬΡΈ ἐμφύτοις Εἴ 65 περὶ οἵη. α': ἐδωδὴν] ἡδονὴν Βπὰ ΡΊ κ2 τοὺς 
δὲ... 67 ἐγκρατεῖς οἵη. Ο διαμενηκότας ΟἹ ἐν εὐτελείᾳ 
ΑἸ. 66 γενομένους Ῥ2: γίνεσθαι Α(Ή. 67 εὐκρατεῖς ΟῬΙΡΣ ἐφ’ 
ᾧ καὶ οτη. Βπὶ ΡῈ ΕΞ ΑἸ. ἀπέδωκε Ο ἁπλῆν οὖν ἀπέδωκε 
ΑΙ. 68 πᾶσι οἵη. Οϑ τὴν ΕΧ τὸν ΟἹ αὐτὸν ΟἹ ὁμοίως] 
πᾶσι Οϑ βασιλεῦσιν ἰδιώταις, νέοις πρεσβύταις ΔΊῃ. 69-8ο αὐτῷ 
οὔ. ΑἸ. 710-72 -- ατ28-141 (οπ|. 140) 8]. 0 ἐῦστὴν ΕΟ! 
ΓΒ ΒΒ. 72 κρεῶν Βπὶ πίνα καὶ ΟἹ ἡ4 οὔτε ὈΓΙῸ5 
564.] οὐδὲν ἕτερον παρατίθησιν Οϑ οὔτε ἐν ἑορταῖς οτη. Οἵ ἐν 
ἑορτὴ Βπὶ ΡΈ Κ5 16 μενέλαός τε Βτῃ Ε ΟἹ ΡῚ ΡΒ ῬΕΙ͂ Ε1 ΕΖ τοὺς] 
τῆς Βι Οδ ηηποιεῖται ΒτῚ Ε ΟἹ ΡΥ ῬΟῬΡΕΒΙΒΞ ηρ--ατάτεϊ. νῶτα 
βοός φησι παραθεῖναι" οὐ γὰρ Οϑ 8ο -- δ66 4]. γέρα οἵη. 
ςοαά. ργαείεσ Βπὶ ΡῈ ΕΣ 81 καὶ οὐ θρῖα ΑἸΠ. : θρύα ἘΞ Ε ΟἹ ΡΙ ΡΞ 
ΡΒ πὶ κάνδᾶλον (55. ὃ), ἃ ἰοτί. εχ νυ, Οϑ: ἀμήδυλον ΡῈ: ἃ μήδυλον 
ΡΣ; ἃ μηδῦλον Ε : κανδύλην ΔΊΠεη. τοῖς βασιλεῦσιν .. . ὅμηρος οτῃ. Ὁ 
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βασιλεῦσιν ἐξαίρετα παρατίθησιν Ὅμηρος, ἀλλὰ ἀφ᾽ ὧν 
ἜΝ ἡ τὰ » Ν “- Ν Ν ΄ Ν Ἷ Ν 

εὖ ἕξειν ἔμελλον τὸ σῶμα καὶ τὴν ψυχήν. καὶ Αἴαντα μετὰ 
Ν ΄" 

τὴν μονομαχίαν νώτοισι γέραιρεν ὃ ᾿Αγαμέμνων, καὶ τῷ 
ξ΄ ΠΑ ὁ τοῖς , Ξ δ Ν 7, ἀεν; 4 

Νέστορι γηραιῷ ὄντι κρέας ὀπτὸν βοὸς δίδωσι καὶ ᾿Αλκίνῳ 85 

δὲ τρυφερὸν ἡρημένῳ βίον, σπουδάζων ἡμᾶς ἀποστῆσαι 
“ ,ὔ ΄“ν “ ΄“ν τῶν ἀτάκτων ἐπιθυμιῶν. καὶ Νέστορα δὲ ποιεῖ παρὰ τῇ 

΄ “ ΄- 

θαλάσσῃ τῷ [Ποσειδῶνι κεχαρισμένην τινα θυσίαν ἐπιτε- 

λοῦντα καὶ πολλοὺς ἔχοντα, τάδε παρακελευόμενον' 

3 “» ἀλλ᾽ ἄγ᾽ ὁ μὲν πεδίονδ᾽ ἐπὶ βοῦν ἴτω 

καὶ τὰ ἑξῆς" καὶ ᾿Αλκίψους δὲ τοὺς τρυφερωτάτους ἑστιῶν 

Φαίακας καὶ τὸν ᾽Οδυσσέα ξενίζων ἐπιδεικνύμενος αὐτῷ τὴν 
“ ,ὔ “ ΄“᾿ 

τοῦ κήπου κατασκευὴν καὶ τῆς οἰκίας καὶ τὸν αὑτοῦ βίον, 
Ἧ Ν “ 

τοιαύτας παρατίθεται τραπέζας. καὶ τοὺς μνηστῆρας 
{ ἊΣ » ἈΝ Ν ε ςς 2 ’ » 3 γ, 
ὑβριστὰς ὄντας καὶ πρὸς ἡδονὰς ἀνειμένους, οὔτε ἰχθύας 
9 ᾽ὔ ΄-΄ Υ 3᾿, ΒΕ ᾽7ὕ Ν ἐσθίοντας ποιεῖ οὔτε ὄρνιθας οὔτε μελίπηκτα, περιελὼν 

παντὶ σθένει τὰς μαγειρικὰξς μαγγανείας. ὅτι Ὅμηρος 
Χ δ Ν »ὕ᾿ ᾽ὔ ᾿ν 2 ΄ 3 “ 

πηρὸς ὧν τὰς ὄψεις περιενόστει καὶ ἀφίκετο εἰς Γλαῦκον 
΄ ς Ν ἈΝ Ἀ ͵΄ ᾿ ’, 31 ἘῸΝ “ ε ποιμένα. ὁ δὲ πρὸς τὸν ἴδιον δεσπότην αὐτὸν ἤγαγεν. ὃ 

δὲ ἰδὼν αὐτὸν δεξιὸν καὶ πολλῶν ἔμπειρον πείθει αὐτὸν 

82 βασιλεῦσιν ἐξαίλον Ἐὶ" παρατίθησιν . . . ἔμελλον οἵη. κὶ] 
83 ἕξειν καὶ τὸ σῶμα Οϑ αἴαντα οὖν ΑἸἰἢ. 84 νώτοις Κα τῷ 
οπλ. Ο ΑΗ. τῶν ἵστορι γηραιῶν ὄντι ΟἹ 85 νέστορι δ᾽ ΔΊΗ. 
γηραιῷ ὄντι οἵη. Ο δ᾽ ἤδη ὄντι γηραιῷ καὶ Φοίνικι ΔΊΗ. βοὸς 
οτη. ΑΙΗ. δίδωσι ἀφιστῶν ἡμᾶς τῶν ἀτάκτων ἐπιθυμιῶν ΑΊΠ, καὶ 
᾿Αλκίνους δὲ ὃ τὸν τρυφερὸν (-ώτατον Ο5) ἡρημένος βίον (μδες εἰ Οϑ) καὶ 
Μενέλαος δὲ τοὺς τῶν παίδων γάμους ποιῶν Τηλεμάχῳ (--:δ 65, 66) ΑἸἰῃ. 

86 σπουδάζων... .. ο1 ἀλκίνους δὲ οτῃ. Οὐ ΑἸΠ. 87 καὶ νέστωρ δὲ 
βοῦς θύει ἸΤοσειδῶνι παρὰ τῇ θαλάττῃ διὰ τῶν φιλτάτων καὶ οἰκειοτάτων 
τέκνων βασιλεὺς ὼν καὶ πολλοὺς ἔχων ὑπηκόους" ὁσιωτέρα γὰρ αὕτη ἡ 
θυσία θεοῖς καὶ προσφιλεστέρα ἢ διὰ τῶν οἰκείων καὶ εὐνουστάτων ἀνδρῶν 
ΑΙ. 90 ἀλλ᾽ αἵ το μὲν, [κ᾿ ΟἹ ἀλκίνοος Ἐ'535.. ἑστιῶν φαίακας καὶ 
τὸν ὀδυσσέα ροΞβί κατασκευὴν ἰΓΔη5Ρ. Βπὶ Οϑ ΡῈ Κα (καὶ τὸν ὀδυσσέα εἰ καὶ 
τῆς οἰκίας καὶ τὸν αὑτοῦ βίον οτὰι. Ὁ) 92 αὐτοῖς Βιῃ Ο 93 κύπου 
Ρϑ8 94 καὶ τοὺς ὑβριστὰς μνηστῆρας Ο: καὶ κυμνηστῆρασ Ἀ 
καὶ οπτ. Ο καὶ τοὺς μνηστῆρας δὲ ΔΙἢ. ο6 περιελὼν . . . μαγγα- 
νείας οτῃ. Ὁ 97 μαγκανείας Ἐ; ΟἹ ΡΖ ΡΡ ΚΑῚ Ἴ περὶ ὅμήρου τοῦ 
ποιητοῦ Ὑ ἴπι νεῖϑιι ΡῈ 2, δᾳ ξα΄. οἴ, ρεβϑβίπ νι, Η γοά. 98 πονηρὸς 
ἙΟΙ ΟΒΡΙΡΒ; πονήρως ἔχων τὰς ὄψεις ῬΖ. εἴ. 5ἰπιοη. ΔΙΠοΓΡ. 7. 22 
πρὸς Καὶ 99 αὐτὸν ἤγαγεν) ἀπήγαγεν Οϑ 
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ΟΥΓΘΑΒ 

ΟΣ ξδς , Ν. “ ΄ Σ , “ εἰ ως 
αὐτόθι μένειν καὶ τῶν παίδων ἐπιμέλειαν ποιεῖσθαι. ὁ δὲ 
5, “ Ν Ν , ἂν Ν. ἔπρασσε ταῦτα καὶ τοὺς Κέρκωπας καὶ τὴν Μυοβατραχο- 
μαχίαν καὶ Ψαρομαχίαν καὶ “Ἑπταπάκτιον καὶ ᾿Επικιχλίδας 
καὶ ἄλλα ὅσα παίγνιά ἐ Ὁμήρου ἐποιή ὰ τῷ Χί γνιά ἐστιν Ὅμήρου ἐποιήσε παρὰ τῷ Χίῳ 
5) ““ 5 5 » ΡῚ Ἂν Ὁ (5: ιοβ ἐν Βολισσῷ. εἶτα ἀφίκετο εἰς Σάμον, καὶ εὗρε γυναῖκα 

’ Ὧν ἢ) Κουροτρόφῳ θύουσαν, καὶ λέγει τὰ ἔπη τάδε" 

“27 3 “4 , Ν Ν “ 
κλῦθί μοι εὐχομένῳ Κουροτρόφε, δὸς δὲ γυναῖκα 

Κι ὦ “4 2 7 ΄, Ν 2 ΄, 

τήηνὸε νέων ἀπανήνασθαι φιλότητα καὶ εὐνὴν, 
ε 3. 9 Ἢ ’ 4 
ἢ ὃ ἐπιτερπέσθω πολιοκροτάφοισι γέρουσιν, 
κὰν 3 ἈΝ ἊΝ 9 ΄, ἊΝ ὡς “ [10 ὧν οὐραὶ μὲν ἀπήμβλυνται θυμὸς δὲ μενοινᾷ. 

9 Ν ὯΝ ὩΣ 9 Ν ν 3) 5, ΄, “ 5 “ ἐπεὶ δὲ ἧκεν εἰς τὴν φρήτραν ἔνθα ἐδαίνυντο, πῦρ ἀνέκαυσαν. 
ς: ον ) 
ὃ ὃ Ὅμηρος εἶπεν" 

5 Ν Ν “Ὁ , γΆ Ν ’, 
ἀνδρὸς μὲν παῖδες στέφανος, πύργοι δὲ πόληος, 
Ὁ 3, 9 7 ΄ “ Ν 
ἵπποι δ᾽ ἐν πεδίῳ κόσμος, νῆες δὲ θαλάσσης, 

118 χρήματα δ᾽ αὔξει οἶκον: ἀτὰρ γεραροὶ βασιλῆες 

ἥμενοι εἶν ἀγορῇ κόσμος τ᾽ ἄλλοισιν ὁρᾶσθαι, 
αἰθομένου δὲ πυρὸς γεραρώτερος οἶκος ἰδέσθαι. 

{2 “ σ΄ “ , 

ὁ αὐτὸς Ὅμηρος μέλλων πλεῖν καὶ τῶν ναυτῶν δεξαμένων 

αὐτὸν ἐμβὰς εἰς τὴν ναῦν ἔφη τὰ ἔπη ταῦτα" 

[20 κλῦθι Ποσείδαον μεγαλοσθενές, ἐννοσίγαιε 

εὐρυχόρου μεδέων ἠδὲ ξανθοῦ “Ἑλικῶνος, 
δὸς δ᾽ οὖρον καλὸν καὶ ἀπήμονα νόστον ἀρέσθαι 

ναύταις οἱ νηὸς πομποὶ ἠδ᾽ ἀρχοὶ ἔασιν. 

102 τοὺς οἵη. Κεἰ κέκρωπας Ῥϑ : κέρκοπας ἘΞ 104 ὁμήρῳ Βπι 
Ε ΟἹ Ρ' ῬΣ2 8 ΚΕ' Κα ; ὁμήρου ἐστιν Ο το ἐμβολισσῷ ἘΞ ΕΟΤΟϑ 
ΒΕΘΣΒΒ 1ΙΟ6 καροτρόφον ἘΣ“ 107 καὶ κουροτρόφε Ο' τοϑ ἀπα- 
νήσασθαι Ἑ : μὲν ἀπανήνασθαι ΒΙΙ ΡΈ Ε΄: μὲν ἀνήνασθαι εεΐ. : ἀπαρνή- 
σασθαι 1} 110 οὖρην, 55. αἱ πὶ ἀπήμβληνται ἘΣ μενηνᾶ 
ἘΞ ττι φρύτραν Ῥ2 πῦραν ἔκαυσαν ΟἹ: ἀνέκαυσεν Ἀ'ὀὀ ὀώΤ18 στέφανος 
Βπι Οὐ Ρέεν2: στέφανοι ςεῖ. 114 δ᾽ ἐν θαλάσσαις σο44. (θαλάσση 
ν5 115 δ᾽ οἴη. ΒΒ Εὶ ΟΥ ΡῚ ΡΣ ΡῈ ΡΈΕΙ ΕΣ γερανοὶ ΟἹ 1τ6 ἐν 
ἘΠΡῚ ἘΒ ; οἵ. Βπι Ο ΡῈ ΚΣ 117 νεῖϑβ. οπῃ. ΝΣ γερανώτερος Οἱ 

118 ὅμηρος πλέπλεῖν Βπὶ καὶ τῶν .. .- αὐτὸν οπι. Οϑ 120 ποσει- 
δάων Ἐ εἰνοσίγαιε Ν2 122 καὶ) ἠδὲ ΝΣ ἐπήμονα ΟἹ αἱρέσθαι 
Οϑ 123 ναύταις ἢ ΟἹ : ἢ Οϑ : νῶτ᾽ ἢ ΡῚ (ἢ σοττ. 1 οἵ) ΡΖ Ρὅ : νῶτην Ἑ 
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Ἷ 

δὸς δ᾽ ἐς ὑπώρειαν ὑψικρήμνοιο Μίμαντος 
αἰδοίων μ᾽ ἐλθόντα βροτῶν ὁσίων τε κυρῆσαι 128 

“- ἃ ἊΝ 
φῶτά τε τισαίμην ὃς ἐμὸν νόον ἠπεροπεύσας 

΄- , 

ὠδύσατο Ζῆνα ξένιον ξενίην τε τράπεζαν. 

ὁ αὐτὸς ἐπιτυχών τισι μέλλουσι πλεῖν εἰς Χίον ἐδεῖτο 
“ ““ Ἃ 

αὐτῶν ἀναλαβεῖν αὐτόν. οἱ δὲ οὐκ ἐδέξαντο αὐτόν, καὶ 

λέγει τὰ ἔπη ταῦτα" 130 
“ ’ χα Σὲ ἣ, » ναῦται ποντοπόροι στυγερῇ ἐναλίγκιοι αἴσῃ 

, 5 ’ὔ, ἌΝ ᾽’ “- Υ 

πτωκάσιν αἰθυίῃσιν ἰὸν δύσζηλον ἔχοντες, 
“- , , 

αἰδεῖσθε ξενίοιο Διὸς σέβας ὑψιμέδοντος" 

δεινὴ γὰρ μετόπισθεν ὄπις ξενίου Διὸς ὅς κ᾿ ἀλίτηται. 

τῷ αὐτῷ ἀναπαυομένῳ τὴν νύκτα ὑπὸ πίτυν ἐπιπίπτει 135 
’ ἃἁ 4 ’ ε Ν “- “- 

καρπός, ὃν μετεξέτεροι στρόβιλον, οἱ δὲ κῶνον καλοῦσι. 
Ν “ , καὶ λέγει τἀδε" 

Ε ’ ᾽ὔ Ξὲ ’, ᾿ 5) 4 

ἄλλη τίς σου πεύκη ἀμείνονα καρπον νῆσοι 

Ἴδης ἐν κορυφῆσι πολυπτύχου ἠνεμοέσσης" ῆ [1.0.}}] χοὺ ἡνεὲμ μ 
Υ̓ 7 4 9 ᾽ὔ - 

ἔνθα σίδηρος ἄριστος ἐπιχθονίοισι͵ βροτοῖσιν 140 
ΑΓ Ἄν 3. 3 "τ 4 ΒᾺ ΜΝ ἔσσεται εὖτ᾽ ἄν μιν Κεβρήνιοι ἄνδρες ἔχωσιν. 

ς ϑ. Ως “ Ἂς ’ὔ Ν “ “- ε ’ 
ὃ αὐτὸς δειπνῶν μετὰ Γλαύκου καὶ τῶν κυνῶν ἑστώτων 

Ἀτα τ(- Ψ,' Ν , 

καὶ ὑλακτούντων καὶ δειπνησάντων λέγει τάδε" 

Γλαῦκε βροτῶν ἐπιόπτα ἔπος τί σοι ἐν φρεσὶ θήσω" 
“ Νὰ “ 3 

πρῶτον μὲν κυσὶ δεῖπνον ἐπ᾽ αὐλείῃσι θύρῃσι Τ45 

124 δὸς δ᾽ οἱ ὑπώρειαν ΟἹ ὑψικρήμνοις Ο 125 αἰδοῖον Βτὴ ῬΈ 
ΕΣ μετελθόντα ςοἭ4. κηρῦσαι Οϑ 126 λιτισαίμην Οδ ὑπεροπεύσας- 
Ἑ Ῥῶ: ἠπεροπτεύσας Ο 127 ὠδύσατο δὲ Βτὰ ΡῈ ὠδύσατο ξενίοιο 
διὸς σέβας ὑψιμέδοντος ΕΧ τ5335 Ε ΡῚ ΡΣ Ρὅ (ξένιον ῬΖ Ῥϑ8) 128 ὅτι ὃ 
αὐτὸς ἘΞ ὅθ ΕΘ ΕΙ ἐπιτυχόντι Ῥϑ τισι] τι ΟἹ ΡῚ (σι 55. 
ΤῊ ΤΕΓ ἐδεῖτο αὐτὸν λαβεῖν, οὔ. αὐτῶν Οϑ 128-.-133 ΟΠ]. 
ἘΣ 130 τάδε τὰ ἔπη Ο : τάδε Κκὶ 131 ποντιπόροι Ο58 στυγεροὶ 
ἘΣ ΒΥ ΤῚ 132 πτωκᾶσιν Ο ῬΙ ΡῈ αἰθύῃσιν Βπὶ ῬόΆ 1235 αἰδεῖσθε 
Βιῃη Οὔ ΡΙ͂ ΡῈ ΡΒ ῬΕ ΒΩ; -σθαι σεί. 134 δεινὸς Ο ὄπις ἕξενίου, ΟἸη. 
Διός, Ε (ξενίων) ΟἹ Ρ' ῬΞῬϑ ; ξενίων οπ. διὸς ΕΤ μετόπισθε ξενίου 
διὸς Βπὶ ΟΥΡΙ ΕΞ 135 ἀναπαυσαμένῳ Ο κατὰ νύκτα 
Οϑ3 ἐπιπίπτει αὐτῷ Βτι ΡΈ ΚΣ 1386 στόβιλον, ρ δ44., ῬΈ: στρό- 
βῦλον ἘΣ κόνον Ὁ 138 ἀνίσοι Οϑ : ἀνήσει Ε 139 κορυ- 
φοῖσι Ο 140 ἄριστος οπι. Βπὶ Κα 2 143 λέγει τάδε οπι. Καὶ 
ΒΡ" μησὶ ἘΣ 144 βοτῶν Κ ἀξῖεΥ τί τοι Βτὶ Οὐ 2. εν ἐν φρεσὶ 
Οϑ 145 αὐλίησι Βτῃ Οϑ ΡῈ Τὰὲ2; -οίησι 5: -είοισι ςεί. 
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ΘΥΙΘΑΘ 

“, Ν 4) 

δοῦναι" τὼς γὰρ ἄμεινον" ὁ γὰρ καὶ πρόσθεν ἀκούει 
π᾿ Ν 3, Ψ ΟΣ ε δ 3.» ἀνδρὸς ἐπερχομένου καὶ ἐς ἕρκεα θηρὸς ἰόντος. 

“ 5 ὔ ΞΕ “ »} γ: Ν. ϑ δῷ ας 5 ΄ 

ταῦτα ἀκούσας ὃ Τλαῦκος ἐθαύμασε. τὸν αὑτὸν ἰδόντες 

κεραμέες κάμινοι' ἐγκαίοντες κεράμου λεπτοῦ, προσεκαλέ- 
3 ,, 

σαντο αὐτόν, πεπυσμένοι ὅτι σοφὸς εἴη: καὶ ἐκέλευον 
» Ἐν ’ 2 “-“ “ [ ς 2 σφίσι ἀεῖσαι, φάμενοι δώσειν αὐτῷ τοῦ κεράμου. ὁ ὃ 

[) δ“ 9 “ Ν 4 “ ἃ - 7, 

Ὅμηρος ἄδει αὐτοῖς τὰ ἔπη ταῦτα, ἃ καλεῖται κάμινος" 
ΟΣ ΤΥ τς , ῷ 9 -" Ὁ ΝΣ 

εἰ μὲν δώσετε μισθὸν ἀοιδῆς ὦ κεραμῆες 

δεῦρ᾽ ἄγ᾽ ᾿Αθηναίη καὶ ὑπέρσχεθε χεῖρα καμίνου" 
3, Ν - ,ὕ Ν 

εὖ δὲ μαρανθεῖεν κότυλοι καὶ πάντα μάλευρα 
ἴω ͵7ὕ ΄- Ἂν ΚΝ ΝΣ ς , 

φρυχθῆναΐ τε καλῶς καὶ τιμῇ ὀνειαρ ἑλέσθαι. 
Ν Ν 9 5 “ Ἢ Ν 5}. δ᾿ “. 

πολλὰ μὲν εἰν ἀγορῃ πωλεύμενα, πολλὰ δ᾽ ἁγυιαῖς, 

πολλὰ δὲ κερδῆναι" ἡμῖν δὲ δὴ ὥς σφιν ἀεῖσαι. 
Ων 

ἣν δ᾽ ἐπ᾽ ἀναιδείην στρεφθέντες ψεύδε᾽ ἄρησθε 
“ Ἄς 5 ΄, [φ. 

συγκαλέω δὴ ἔπειτα καμίνων δηλητῆρας 

συντρίψαι, Σμάραγόν τε καὶ ΓἼΑσβεστον ἠδὲ Σαβάκτην 

᾿Ωμόδαμόν θ᾽ ὃς τῇδε τέχνῃ κακὰ πολλὰ πορίζοι. 
“ ’ὔ Ν ’ Ἂν Ν , 

Ἴ στεῖλαι πυραίθουσαν καὶ δώματα' σὺν δὲ κάμινος 

πᾶσα κυκηθείη κεραμέων μέγα κωκυσάντων. 
«ε , ε {4 Ἷ ζ4 Ν [ 

ὡς γνάθος ἱππείη βρύκει βρύκοι δὲ κάμινος, 

πάντ᾽ ἔντοσθ᾽ αὐτῆς κεραμήια λεπτὰ ποιοῦσα. 

146 δῆναι Ῥ! : δῦναι Εὶ τῶς Βη Ρέ: πῶς Οϑ 148 ὅτι τὸν αὐτὸν 
Ρϑ καὶ κεραμέες Τ2 αὐτὸς εἴς τινας κεραμεῖς κάμινον ἐκκάοντας 
ἄδει ταῦτα τὰ ἔπη ἃ καλεῖται κάμινος" εἰ μὲν κτλ. Οϑ 149 ἐγκάοντες 
ΒΗ ΘΙ ΒΣ ΒῈ Ὁ κέραμος Ῥϑ 152 αὐτοῖς οἵη. Ο καλοῦνται 
δι βὰς 154 δεῦρ᾽ ἀγαθὴ γαίη ςοαά. (-θῇ -η ἘΠ) ὑπέρσχελε Ῥὅ: 
ὑπέρχεσθε Ο Ἀ! 155 μαρανθεῖαν ΟἹ : μαραθ- ἘΚ : μαραθοῖεν Ἐὶ 
μάλ᾽ ἱερὰ Ἑ ΟἹ ΡῚ Ρ5 ΡΡ Β' : ἱρὰ σεξ. σΟΥΓΕΧΙΠΊ15 ἘΞ6 τα ἘΞ ΒῚ ΒΞ: 
τιμὴ ὄνειαν Ῥδ: τιμῆς ὄνειαρ ΟἹ: τιμῆς ὄναρ Βπι Οϑ ΡῈ ΕΣ 157, 158 
πολλὰ δὲ κερδῆναι" ἡμῖν μὲν εἶν ἀγορῇ πωλεύμενα πολλὰ δ᾽ ἀγυιαῖς 
πολλὰ δὲ κερδῆναι [Ϊ 157 πολλὰ γὰρ Οϑ εἰς ἀγορῇ Ῥ παωλεύ- 
μενα Βα ΟΙ ΟϑΡΈ; -οὐμενα εεί. 158 κερδῆσαι ἘΦ δὴ οτλ. 
Οὐ τξο ἐπαναιδίην ΡΊ 5: ἀναιδίην ῬΞ: ἐπαραιδίην ΟἹ: ἀναιδίης Οϑ : -είηισ 
Ρέ: -είῃσι Βτα ΕΖ στρεφθέντες ΟΞ ψεύδη Βηῃ Ε ΟἹ ΟΥ ΡΕῬΙ ΡΒ ῬΡΕΕ! 
ἴῃ ψεύδη ΕΧρ]ϊο. Εἴ τό: συντρίψω Βτὰ Οὐ ΡῈ Κ5 σμαράγων τε 
ΠΡΤ 5 τό ὡς ΒΕ Ε ΟἹ ΕΚ Ρ"Κ5 πολλὰ οτπ. Οϑ πορίζει 
Βιῃ ΟἹ ΡῈ] 5: πορίξει ῬΊ Ῥϑ: παρέξει ἘΣ τόξ βρύκει οἵη. Ε ΟἹ ΡῚ Ρ5 
Ρϑ8 βρύκοι οτὰα. Βπι Ο ΡῈ Κὶἢ 166 πάντα ἔντοσθεν Βτπιὶ Ε ΟἹ 

(ΟΡ 15 ἸΡΈ τ αὐτοῖς Ε' ποξοῦσα ῬΈ: ποοῦσα Βτῃ Οϑ 
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ΟΥΙΑΒ 

“ ’ ’ δεῦρο καὶ ᾿Ηελίου θύγατερ πολυφάρμακε Κίρκη 
Μ ΓΕ, [ δ] δ ’ὔ δ 
ἄγρια φάρμακα βάλλε, κάκου δ᾽ αὑτοὺς τε καὶ ἐργα. 

δεῦρο δὲ καὶ Χείρων ἀγέτω πολλοὺς Κενταύρους 
οἵ θ᾽ Ἡρακλῆος χεῖρας φύγον οἵ τ᾽ ἀπόλοντο. 

“ Ι 
τύπτοιεν τάδε ἔργα κακῶς, πίπτοι δὲ κάμινος. 

3 Ἁ 3 Ἁ , ες , Ψ αὐτοὶ δ᾽ οἰμώζοντες ὁρῴατο ἔργα πονηρά" 

γηθήσω δ᾽ ὁρόων αὐτῶν κακοδαίμονα τέχνην. 
ἃ ,ὔ ΚΤ, γ4 Ν ’ὔ “-:' Ν ’ ὃς δέ χ᾽ ὑπερκύψῃ περὶ τούτου πᾶν τὸ πρόσωπον 

λυ ΟΣ ΘΕ ΊΝΙ » «7 φλεχθῇ ὅπως πάντες ἐπίστωνται αἴσιμα ῥέζειν. 
να 3.7: ἊΝ , 3 ΄- Ἢ Ν ’ὔ ὁ αὐτὸς παραχειμάζων ἐν τῇ Σάμῳ καὶ προσπορευόμενος 

Χ ἊΝ: Φνς “ Ξ 3 Ι 7 3. ΕΛ Ἂς 

πρὸς τὰς οἰκίας τῶν ἐπιφανεστάτων ἐλάμβανέ τι ἀείδων τὰ 
Υ̓ ὌΝ ἃ “ 3 ε , 5 Εν Ν δ ἔπεα ταῦτα ἃ καλεῖται Εἰρεσιώνη. ὡδήγουν δ᾽ αὐτὸν καὶ 
συμπαρῆσαν ἀεὶ τῶν παίδων τινὲς τῶν ἐγχωρίων" 

δῶμα προσετραπόμεσθ᾽ ἀνδρὸς μέγα δυναμένοιο, 
ὰ , Ν . οἷος, Ζὶ ΄, Ν ,, ΝΜ, 9...“ 
ὃς μέγα μὲν ἀὑτεῖ μέγα δὲ βρέμει ὄλβιος αἰεί" 

δ Ἃς 5) ᾽ὔ ᾽ὔ “ ἊΝ Υ̓ αὐτὰρ ἀνακλίνεσθε θύραι, πλοῦτος γὰρ ἔπεισι 

πολλός, σὺν πλούτῳ δὲ καὶ εὐφροσύνη τεθαλυῖα, 
ὍΣ τ Ὁ ς) ΄, “ ΝΡ (ἢ, Ν Ν » 

εἰρήνη τ᾽ ἀγαθή" ὅσα δ᾽ ἄγγεα μεστὰ μὲν εἴη, 
᾽ὔ ᾿ ΡΟΝ Ν "» 4 ᾿ς κυρκαίη δ᾽ αἰεὶ κατὰ δόρπου ἕρπεο μάζα. 

νῦν μὲν κριθαίην εὐώπιδα σησαμόεσσαν, 
“ Ἂς Ν Ν Ἂς ’ὔ ’ « “Ὁ 

τοῦ παιδὸς δὲ γυνὴ κατὰ δίφρακα βήσεται ὑμνεῖν. 
ε ζ, Ὁ ’ὔ 2 ’ “ 

ἡμίονοι δ᾽ ἄξουσι κραταίποδες ἐς τόδε δῶμα, 

τ67 ἠελίοιο Βπι Εὶ Οϑ ΡΈ: ἠλίοιο ΟἹ : ἡλίοιο Ἐ ῬῚ ῬΩ͂ῬΒ κύρκη Ἐδ 
τ68 βάλης ΟἹ: βάλε (55. Δ) κάκκου Βη1 τόρ δὴ Βη1Ρ4 
ΚΦ πολλέας Ε: πολέας ΞΖ το φύσαν ΟΡ ΒΖ οἵθ᾽ ΟΒ ΕΖ ἄπωλ- 
λον ῬΖ; ἀπώλον Ε Ῥ8 171 πίπτει ΟἹ 172 οἰμώζοντο ΡῚ ῬΣ 
Ρθ ἑρώατο ΟἹ Ρ' Ρδ : ἐρώατο Ε ῬΣ: ὡράοτο Βτὴ 173 ὁράων Β ΟἹΟὅ 
ἘΣΡΥ ΒΟ ΙΟ- ἐρήων Ε" ΕῚ 174 ὑπερκύψοι Βτη ΟἹ ΡῈ Κ5; -κύψη (55. οἱ) 
5 - μὲν Ε ῬῚ ῬΣ2Β9 175 ἐπίστανται ἘΞ ΟἹ ΡῚ ΡΣ Ἐ8 17] πρὸς 
ΡῬε- εἰς δες. τῶν... . 170 ἐγχωρίων) δε τὰ ἔπη ταῦτα ἃ καλεῖται 
εἰρεσιώνη. ὡδήγουν δὲ αὐτὸν ἀεὶ παῖδες Ο 1η8 δ᾽ οῃ. ΕΟ 
δὲ ἀεὶ οἵη. αὐτὸν ἘΣ αὐτῷ Ἐ; 179 συμπαρῆσαν τινες τῶν ἐγχωρίων 
παίδων ῬΞ 18ο δυναμένου Ο 182 ἀνακλίνασθαι (55. εἰ 
Ο! 185 πουλύς Ν2: πολύς Βιῃ Εὶ ΟἹ Οϑ ΡΙ ΡΣ ΡΒΡΕΒΖ2 καὶ οἴῃ. Εὶ 
ΘΙ ΒΡ" ΒΡ ΡῈ 184. τ᾽] δ᾽ ΒΞ 185, τ86 οτῃ. Ν2 τ85 κυρκέη 
Οϑ 186 σαμόεσσαν Ἐ; ΡῚ ΡΣ Ἐϑ8 187 ἴΐα ΡΈ: καταδίφρα καβήσεται 
Βτῃ : καταβήσεται Ἐ' ΟἹ ΡῚ ῬΖ 8 : καταβοήσεται Ο τ88 δ᾽ αὔξουσι 
Ἐπ ΟΣ ΟΣ ΤΡ’ ΡῈ τὰ 
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ΟΥΙΘΑΘΒ 

αὐτὴ δ᾽ ὕφαιν᾽ ἱστὸν ἐπὶ λέκτρα βεβηκυῖα 

νευμαί τοι νεῦμαι ἐνιαύσιος ἔστε χελιδὼν 
ἑστήκῃ προθύροις ψιλὴ πόδας: ἀλλὰ φέρ᾽ αἶψα 

Ἱπέρσαι τῷ ᾿Απόλλωνος γυιάτιδος 
καὶ 

εἰ μέν τι δώσεις, εἰ δὲ μὴ οὐχ ἑστήξομεν, 
3 Ν Ζ 2 ἌΝ. 

οὐ γὰρ συνοικήσοντες ἐνθαδ᾽ ἤλθομεν. 

Ψ “ 3. ὅτων Ν ΄ Ν. [οἱ ,, “ κι ἤδετο ταῦτα ἐπὶ πολὺν χρόνον παρὰ τῶν παίδων ἐν τῇ 
ἴ᾿ »} 7 3 93 Μ Ν Ν Ν. ζφφ" Μ 

Σάμῳ. ἀπήρχετο δ᾽ εἰς ἴον, καὶ κατὰ τὴν ὁδὸν ἤρξατο 

μαλακῶς ἔχειν. καὶ ἐξελθὼν ἐκ τοῦ πλοίου ἀνεπαύετο ἐπὶ 
τῆς κυματωγῆς ἐπὶ πλείους ἡμέρας. κατέπλωσαν δὲ παῖδες 
ε “ Ν »: ’ὔ 5 “ 3) ἐ ’ Ν 

ἁλιεῖς, καὶ ἐκβαίψοντες ἐκ τοῦ ἀκατίου προσελθόντες πρὸς 
3 ΣΤῸΝ 3 " 43, ,, 2 ΄, ε , δ 9 αὐτὸν εἶπον ἄγετε ὦ ξένοι ἐπακούσατε ἡμέων ἢν ἄρα 

΄- δ ΄“- κι. 

δύνησθε ἀναγνῶναι ἅσσ᾽ ἂν ὑμῖν εἴπωμεν. καί τις τῶν 
, ο) 3.12 , ε 2 ε - [᾿ 5. ἃ 

παρεόντων ἐκέλευε λέγειν. οἱ δ᾽ εἶπον' ἡμεῖς ἅσσ᾽ ἂν 
ἕλωμεν κατελίπομεν' ἃ δὲ μὴ εἵλομεν φέρομεν. οἱ δέ φασι 

μέτρῳ εἰπεῖν αὐτούς" 

ἅσσ᾽ ἕλομεν λιπόμεσθα' ἃ δ᾽ οὐχ ἕλομεν φερόμεσθα. 

180 δ᾽ οπι. Ε ΡῚ ΡΖ Ρ8 ἐπὶ) ὡς ΕΟΤΡΙ ΡΖ Ά βεβακυῖα Οϑ 
1809-1το5 οἵη. ΝΖ 100 1ία νι. ΗΠ εγοα 476 νεύματι ςοἀά. τυ 
(585. οι) ΟἹ ΡΖΡὅ: τῦὺσ Βῆς τοι (εΐ. εὐμαὶ Βπηη ΡΈ ΗΕ: εὔμαιον 
ςεΐ. ἔστε] ἔσται εοαά. : ὥστε νϊί. ΗἩ ετοά, ΙΟΙ ἕστηκε (οαά. σοτ- 
ΓΕΧΙΠΊΙ5 προθύροις Βπι ΡΆ: πρὸ θύρης οεΐ. ψιλὴ πόδας ϑγαοῖϊς 
26αϊδη5 θεπεῈ νεγς ΠΙΡΕ μὰ, ΠΑΠῚ εὔπτερα μὲν κακόποδα δ᾽ ἐστίν, οἷον 
χελιδὼν καὶ δρεπανίς. : .- Φαίνεται δ᾽ ὃ μὲν ἄπους πᾶσαν ὥραν. Ατιβέ, 487 
25 192 περσάϊ Ο γυάτιδος Βπιὶ ΡῈ ΚΞ 8} πέρσει᾽ ᾿Απόλλωνος 
λιγυαστάδου «ςο]]. (Ἰ]εαγοῆ. ΔΡ. ΔΙΒεη. 647 1), Θο]ο 20. 3 πΌ:ϊ: 68 446Π| 
ἔεγε ςουγιρίϊο (ἀγυεὰς ταδί). ἀγυιεύς, ἀγυιάτης 5ἰτη. νεΐαγε ν]ἀεπέμτ 
ΠΕΠΊΕΓΙ 193. σοπεϊππαΐα δες οἵηη18 ἀἸϑεϊπηχιΐ ΝΑ] ς ΚΘ η8 6 
194 τὶσ δώσεις ἘΞ ἑστίξομεν Ο : ἑλήξομεν Ἐ (ελ-) ΡΣ ΡΚ8; ἐξήξομεν 
ΕΟ: οὐκ ἐάσομεν σαγηθη Ρ.1,. Ε. Π|. 671 Ι06 ἤδετο. . . σάμῳ οτη. 
Οϑ ἐν γῆ σάμω ῬΖ ῬἨῬϑ 1908 ἀνεπαύσατο Ῥϑ 199- 212 ρΡοϑβί 
ἡμέρας ἴϊα Ο : ὅτε καὶ τὸ τῶν ἁλιέων ἐλέχθη" ἃς ἕλομεν κτλ. ὧν ἀκούσας 
ὅμηρος εἶπε τοίων κτλ. 199 κυματώδους γῆς Βπὶ Οὐ ΡῈ Κκ2 κατέ- 
πλωσαν Βτῃ ΟἹ Οϑ Ρέ; κατέπλευσαν ςεῖ. 200 ἐκβάντες ΕΖ 2601 εἶπον 
οὔ. ΟἹ ἄγε Βπι ΕΕ ΟΙ ΟΣ ΡΊ ΡΞ 8 ΡῈ ᾿ὰ5 202 ἀναγνῶναι ἡμεῖς 
Β Φοβεῖπαν ΒΒ ΕΕΟΣΡΙ ΡΣ ῬΕῬΡΕΝΣ ἂν 2: ἃς 8 4204 κατε- 
λείπομεν (55. ὃ) ΟΣ : κατελείπομεν Βπὶ ΡῈ Κκἢ 206 ἃς Ο : ἅσσ᾽ ἂν 
ΚΣ εἵλομεν ΚΣ λειπόμεσθα ΟἹ Οὅ Κ΄: λειπόμεθα Βιὰ Ε Ρ' 
ἘΖΈΞΡΕ ἃ δ᾽ οὐχ οπι. Οϑ εἵλομεν Βπὶ Ο ΡΕ ΕΣ 
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2 , Ν “ ’ “ Ν ͵ 

οὐ δυναμένων δὲ τῶν παρόντων γνῶναι τὰ λεχθέντα, 

διηγήσαντο οἱ παῖδες ὅτι ἁλιεύοντες οὐδὲν ἐδύναντο ἑλεῖν, 
᾿ Ν 3 “- ἊΝ 3. ζ νον Ἧς Ν 

καθήμενοι δὲ ἐν τῇ γῇ ἐφθειρίζοντο. καὶ ὅσους μὲν 
“ “. “ Ν 9. 7 3 

ἔλαβον τῶν φθειρῶν, ἀνεῖλον" ὅσους δὲ μὴ ἠδύναντο, εἰς 
“4 Ξ) “ ε ἊΨ ΟὟ 3 Ἧ “ ΜΝ Ἂς οἶκον ἀπεφέροντο. ὃ δ᾽ “Ὅμηρος ἀκούσας ταῦτα ἔλεγε τὰ 

ἔπη ταῦτα" 
7 Ων “ ΡῚ δ“ 5 τοίων γὰρ πατέρων ἐξ αἵματος ἐκγεγάασθε 

Ε ’ ΡΟ. 3. ΠᾺΡ “ ’ 

οὔτε βαθυκλήρων οὐτ ἄσπετα μῆλα νεμόντων. 
Ν “ Ὗ “ 

ἐκ δὲ τῆς ἀσθενείας ταύτης συνέβη τὸν “Ὅμηρον τελευτῆσαι 
32 ΦΧ, 3 Ν Χ Ν “- δν Ν “-“ 7 

ἐν τῇ ἴῳ, οὐ παρὰ τὸ μὴ γνῶναι τὸ παρὰ τῶν παίδων 

λεχθὲν κάθαπερ οἴονταί τινες, ἀλλὰ τῇ μαλακίᾳ. καὶ 

ἐτάφη ἐν τῇ "ἴῳ ἐπ᾽ ἀκτῆς καὶ ἐπέγραψαν οἱ ᾿Ιῆται ἐπί- η Ἷ ΤΊ γ η 

γραμμα' 
ἐνθάδε τὴν ἱερὰν κεφαλὴν κατὰ γαῖα καλύπτει 
3 ““ ε 7 κ - “, 
ἀνδρῶν ἡρώων κοσμήτορα θεῖον “Ὅμηρον. 

ἊΝ “ 

ἡ δὲ ποίησις ἐκπέπτωκε καὶ ἐθαυμάζετο ὑπὸ πολλῶν. 

ΟΣ ἢ τ9ι ροβέ νύμφης (ν. 2) Παπο ερ᾿τοτηθῃ Παθεῖ : 
σμυρναῖος᾽ ἢ χῖοσ: ἢ κύμαϊοσ ἐκλ δὲ ὅμηροσ διὰ τὸ πολέμου ἐνιστα- 

“σι. α 

μένον σμυρναίοις πρὸς κολοφωνίους ὅμηρον δοθῆναι᾽ τινὲς δὲ ᾧ μετὰ ῥ᾽ ὲ 
ἔτη τῆς ἰλίου ἁλώσεως τεχθῆναι τὸν ὅμηρον᾽ ποιήματα δὲ αὐτοῦ ἀναμ- 

΄ὔ 2 Ν 5. 7 ΝΣ ΤΆΧΟΣ ΕῚ χ Ν 3 , 3 εἴ »« Ἀ 
φίλεκτα ἰλιὰς καὶ ὀδύσσεια᾽ ἔγρ δὲ τὴν ἰλιάδα οὐχ ἅμα οὐδὲ κατὰ τὸ 
συνεχὲς καθάπερ σύγκειται" ἄλλ᾽ αὐτὸς μὲν ἑκάστην ῥαψωδίαν γράψας καὶ 
ἐπιδειξάμενος τῷ περινοστεῖν τὰς πόλεις τροφῆς ἕνεκα ἀπέλιπεν᾽ ὕστερον 
δὲ συνετέθη ὑπὸ πολλῶν καὶ μάλιστα ὑπὸ πεισιστράτου τοῦ τῶν ἀθηναίων 

,ὔ 5 , ᾿ 2 ΞῚ ᾿Ὶ , 3 ΓΑ 3 ἊΝ 
τυρανν ἀναφέρεται δὲ εἰς αὐτὸν καὶ ἄλλα τινὰ ποιήματα ἀμαζονία᾽ ἰλιὰς 
μικρὰ νόστοι᾽ ἐπικιχλίδες᾽ μῦοβατραχομαχία᾽ (μῦο ἴοτί. 444. τη. Ρ.) 
ἀραχνομαχία" καὶ ἕτερα ἐτελεύξ᾽ δὲ γηραιὸσ᾽ τυφλὸς ἐκ παίδων γεγονώς" 
τὸ δ᾽ ἀληθὲς ὅτι οὐχ ἡττήθη ἐπιθυμίας᾽ ἢ διὰ τῶν ὀφθαλμῶν ἄρχεται διὰ 
τοῦ ἱστορήθη τυφλὸς" [[. 2091 ν.] ἐπιγέγρα δὲ ἐν τῶ τάφω αὐτοῦ τόδε τὸ 
ἐλεγεῖον ὃ ὑπὸ τῶν ἰητῶν ἐποιήθη χρόνω" ἐν τῆ νήσω γὰρ τῆ ἴω τέθαπται" 
Ε δὲ ὸ ΒΟ. 1 ὀδ - 3 θάδ Δ ε Ὰ λ Ἀ “ ,ὔ 
ἐστι ὁε τὸ ἐπιγρ τοὸε ενθαδε ΤΉν ἱερὴν κεφαλὴν κατὰ γαια καλύπτει 

208 διηγήσαντό (535. οἷ) οἱ Κὰ2 ἔλθειν, θ ἐχριιηςί, δεςεπί, δα 4. π|. 
4]., ῬῚ; εὑρεῖν Ῥ2 210 ἀνήρουν Βτὴ ΡῈ Κκὶ2 καὶ ὅσους ῬῚ: ὃ δὲ 
μὴ ἠδ. Ο! μὴ οτῃ. Βπὶ ἐδύναντο Βτη ΟΞ ΚΗ 211 ἀκούσας 
οπι. Εὶ τὰ οπι. Ῥϑ τά δε Κα 215 ταύτης οτὴῇ. Ο συνέ 
τὸν Οὅ τελευτῆσαι 544.} ἀποθανεῖν οὐχὶ ὥς τινες λέγουσι παρὰ 
τὸ μὴ γνῶναι τὸ λεχθὲν παρὰ τῶν ἁλιέων" οἱ δὲ ὁδηγοῦντες αὐτὸν παῖδες 
ἐπὶ πολὺν χρόνον ἔψαλον (535. λ) του (55. τ΄) ἐν τῇ σάμω τὰ ἔπη ταῦτα 
[Ππη.] 21τ6 οὐ] καὶ Βπι ΡΞ 218 τὸ προρρηθὲν ἐπίγραμμα ῬΖ2 [οτη. 
ερὶβταπιπηαίε] 220 ἱερὴν ΡῚ Ῥδϑ: ἱεραν (55. ἢ) ΡΞ 222 πάντων [τ 
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τ 
ἀνδρῶν ἡρώων κοσμήτορα θεῖον ὅμηρον. τού ἐντυχόντες ἁλιεῖς πρὸς 
αὐτὸν εἷἶπον᾽ ἄγε ὦ ξένοι ἐπακούσατε ἡμέων ἂν ἄρα δύνησθε ἀναγνῶναι 
ἅσσ᾽ ἂν ὑμῖν εἴπωμεν" καί τις τῶν παρεόντων ἐκέλευε λέγειν" οἱ δὲ εἷπον᾽ 
ε “.ῳ.“ ΣΝ γ7. τ΄ Ξ ν Ἀ - 7 5 
ἡμεῖς ἅσσ᾽ ἂν εἴλομεν κατελέίπομεν᾽ ἃ δὲ μὴ εἵλομεν φέρομεν. οὐ δυνα- 

μένων δὲ τῶν παρόντων γνῶναι τὰ λεχθέντα διηγή" οἱ παῖδες. ὅτι 
ε , 5Φλ 5. 7 ε Ὁ , Ν᾿ 5 “ ΟΣ ΕἸ ΄ . 
ἁλιεύοντες οὐδὲν ἠδύναντο ἑλεῖν" καθήμενοι δὲ ἐν τῆ γῆ ἐφθειρίζοντο᾽ καὶ 
«; Ἁ Μ, “- ΄- ΡῚ ΄- ἜΝ Ἂ Ἁ ς. "7 2 3 

ὅσους μὲν ἔλαβον τῶν φθειρῶν ἀνεῖλον ὅσους δὲ μὴ ἐδύναντο εἰς οἶκον 
- ἈΝ 

ἀπεφέροντο᾽ ὃ δὲ ὅμηροσ ἀκούσας ταυτ΄ ἔλεγε τὰ ἔπη τάδε τοίων γὰρ 
πατέρων ἐξ αἵματος ἐκγεγάασθε. οὔτε βαθυκλήρων οὔτε ἄσπετα μῆλα 

τ ῃ - 

νεμόντων" ἐτελεύ γοῦν ὕμηρος μαλακισθείς" οὐ παρὰ τὸ μὴ γνῶναι τὸ π' τῶν 
παίδων λεχθέν" καθάπερ οἴονταί τινες ἀλλὰ τῆ μαλακία -:---ἰ Ππ,] 
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Εὔμολπος 1]. 154, 4175. 
Εὔριπος 111. 222. 
Εὐρυσθεύς ΧΝ. 5. 
Εὐρυφάεσσα ΧΧΧΙ. 5, 4. 
Εὐρώπη 111. 251, 291. 

Ζάκυνθος 111. 429. 
Ζεύς 1. 4,τ6; 1]. 3,99, 30, 18, 319; 

816, 321, 334, 8348, 364, 441, 
448, 46ο, 485 ; [Π1]. 2, 5; 96, 
182, 186, 187, 195, 205, 279, 
807, 312, 8338, 339, 344, 437; 
437: 480, 514, 531, 545 ; ΙΝ. 4; 
1Ο, 57; 1ΙΟΙ; 145, 2314, 215, 227; 
230, 235; 243, 301, 312, 323, 
828, 329, 368, 389, 396, 397, 
432, 446, 455, 468, 469, 472; 
490, 504) 506, 516, 526, 582, 
535; 538, 540, 551, 579; Ρ. 8, 
23; 27; 29; 36, 43, 45; ΤΟ7; 181; 
187, 202, 2ΤΟ, 213, 215, 222, 
288: ΜΠ τοῦ ξη; ΧΙ τὸ 
Χν.1τ,9; ΧΝ1]-: 2 ; ΧΝΠΙ. 4, 
το; ΧΙΧ. 44 ; ΧΧΙΠΠ.τ; ΧΧΙΝ. 
ἘΣ Εν. αὶ ἡ, Θ᾽; ἜΧΕ 5]: 
ΧΧΥΊΙ͂Ι. οι ; ΧΧΥΠΙ. 4, 7, τό, 
ΤΠ ΧΟ ΟΝ ΤΣ 
ΧΧ Χο ΧΧΎΠΙ το 

Ἥβη 11]. το5; ΧΝ. 8. 
Ἠέλιος (εἰ Ἥλιος) 11. 26, 62, 64; 

Π]|. 4τι, 4152, 436: ΙΝν.68,58: ; 
ΣΟΟΧΟΙ ΤῊ τ 

Ἠλέκτρη 11. 4τ8. 
Ἦλις [11]. 426. 

Ἡρακλῆς ΧΝΥ. τ. 

Ἥρη 1. 7; 111. 95, 99, 1ο5; 305, 
807, 809, 332, 848, 553; ΙΝ. 8; 
Ν. 4ο; ΧΙ]1.τ; ΧΝΙΠ]. 8. 

Ἥφαιστος 11]. 317: ΓΝ. τἰ5; ΧΧ, 

Ι, 5, 8. 

Θέμις 111. οᾳ; Ν. ο4; ΝΠἼΠΙ. 4; 
ΧΧΙΠΙΠΙ. 2. 

Θέτις 111. 53το. 
Θήβη (συεἰ Θῆβαι) ᾿ 5: Π|Ι. 225, 

226, 228: 
ΟΕ: 11. ἐΞ6. 
Θρηΐκιος 111]. 35, 34. 
Θρύον 111]. 428. 
Θυώνη Ϊ. 21. 

ἸἸάμβη 11. τοϑ, 202. 
Ἰάνειρα 11. 421. 
Ἰάνθη 11. 4τ8. 
᾿Ιαόνες 11]. 147, 152. 
Ἰάχη 11. 4το. 
ἸἸαωλκός 11]. 518. 
Ἴδη 111. 34: Ν. 54, 68. 
᾿Ιθάκη 111. 428. 
ἽἼκαρος Ϊ. τ. 
Ἴλιον Ν. 28ο. 
Ἴμβρος 11]. 36. 
Ἰνωπός 111]. τ8. 
Ἶρις 11. 314; 11]. 102, το. 
Ἴσχυς 11. 5το. 
Ἰχναίη 11]. 94. 

Καδμηΐὶς ΝἼΙ]. 57. 
Καλλιδίκη 11. τος, 146. 
Καλλιθόη 11. ττο. 
Καλλιόπη ΧΧΧΙ. 2. 
Καλλιρόη 1]. 4το. 
Καλλίχορος [1. 272. 
Καλυψώ 11. 422. 
Κάρπαθος 111’. 43. 
Κάστωρ ΧΝΙ]. τ; ΧΧΧΙΠΠΙΙ. 3. 
Κελεός 11. 96, τοπ, 146, 184, 233, 

294; 475- 
Κήναιον 111. 219. 
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Κηφισίς 111. 28ο. 
Κηφισσός 111. 240. 
Κλάρος 11]. 4ο; ΙΧ, 5. 
Κλεισιδίκη 11. τορ. 
Κνίδος 111. 43. , 
Κνωσός 111]. 398; 415. 
Κοῖος.111. 6 
Κορωνίς Χν 2. 
Κόως 111. 42. 

Κρής 11]. 393, 463, 517, 518, 525. 
Κρήτη 11. 1253 ; 111. 30, 470. 
Κρίσαιος 111]. 446. 
Κρίση 111. 260, 282. 431, 438, 445. 
Κρονίδης 11. 21, 27) 408, 4τ4: 111. 

808 ; ΙΝ΄. 57; 8395; ΧΧΙΙΠΙ. 4; 
ΟΧΟΧΕΤΤ 2: 14: 

Κρονίων 1. 15; 11]. 91, 51:6, 396, 
468 ; ἸΝ΄. 6, 214; 230, 312, ΠῚ 
ΞΟ ππ Κ. 250; ΝΥ: 
ΠΤ ΤΙ. δ: ΧΧΧΤΝ 

5: 
Κρόνος 11. τ8, 54; 111. 5339; Ν. 
5 ΠΣ: ΧΟΝΙΧ 19. 

Κρουνοί 111. 425. 
Κυδνή Πη|Ρ 91 (ὦ ΤῸ 
Ευξέρεια Ν. 6, τη5,; 2487: ΟΊ. 18; 
ς 

πα δς ΠΡ 5. 125. 528: 3537: 
ΔΤ 5. 

Κυλλήνιος ΙΝ. 3804, 518, 587, 408 ; 
ΜΠ τ; ΧΥΧΟ σι. 

Κύνθιος 111]. τη. 
Κύνθος 11]. 26, τ4:. 
Κύπρις Ν. 2. 
Κυπρογενής Χ. τ. 
Κύπρος Ν. 58, 66, 292; ΝΙ. 4; 

ΨΙΙ. 28; Χ. 5. 
Κώρυκος 111. 30. 

Λακωνίς 111]. 4το. 
Λέκτος 111. 211. 
Λέσβος 11]. 37. 
Λευκίππη 11. 41τ8. 
Λεύκιππος 11]. 212. 
ΛΔήδη ΧΥΙΙ. 5; ΧΧΧΠΗ͂Ι, 2. 
Λήλαντον 111. 220. 
Λῆμνος 11]. 36. 
Λητοΐδης Δ. τ58, 253, 261, 403, 

508, 513; 524. 
Λητώ 11]. 5, 12, 14, 25; 45; 49; 62, 

66, 83, 91, ΤΟΙ, 125, 186, 159; 
271 

1η8, 182, 205, 545; ΙΝ. τ7η6, 
189, 243, 314, 321, 416, δ5δοο ; 
Δ ΟΞ; ΧΙ τοῦ 51 

Λίλαια 111. 24τ:. 
Λυκίη 111. τη9. 

Μαῖα ἹΨ. 3, το, 89, 183, 550; 
ΧΥΤΠΙΙ. 3. 

Μαιάς ΙΝ ραπϑῖνε; ΧΥΝΙΠ]. το; 
ΧΧΙΣΧΣ. 7. 

Μάκαρ 111]. 37. 
Μάλεια 111. 409. 
Μεγαμηδείδης ΙΝ. τοο. 
Μέλης ΙΧ. 
Μελίτη 11. 4το. 
Μέροπες 11]. 42. 
Μετάνειρα 11, τότ, 206, 212, 234; 

3943) 255: : 
Μηλόβοσις 11. 42ο. 
Μήνη ΧΧΧΙΙΠ. τ 
Μῃονίη 111. τηο. 
Μίλητος [11]. 42, 1τ8ο. 
Μίμας 111]. 30. 
Μινώϊος 111. 393. 
Μνημοσύνη ΙΝ. 420. 
Μοῦσα 111. τ8ο, 518 : ΙΔ΄. τ, 430, 

Δπο; ἡ τ ΙΧ τς ΧΙΝ 2: 
ΧΎΠΙ. ΤΧΝ : ἀτοῖι ΧΧν ν τὰν 
ἘΝ 1,2; ΧΧΝΙΠ. 15; ΧΧΧΙ. 
ἘΚ ΣΟΙ, 1,20; ΕΣ ΠΣ 1. 

τι τῶν 1. 4τ:. 
Μυκαλησσός 11]. 254. 

Νάξος 1. 2; 111]. 44. 
Νηρεύς [11]. 53το. 
Νίκη Ν1ΙΠ]. 4. 
Νύση 1. ὃ ; ΧΧΥ͂Ι. 5. 
Νύσιος 11. τΊ. 

᾽Ογχηστός 111]. 280; ΙΝ. 88, 186, 
190. 

᾽Ολυμπιάς ΙΝ. 45ο. 
᾽Ολύμπιος 11]. 135, 312 ; [1]. ττῶ ; 

ΓΝ. 445 
"Ο(Οὔγλυμπος ἴ. τ ; 11. 92, 331, 

8341, 449, 484; 111]. οῦ, 1ορ, 
186, 2τό, 498, 512; ΙΝ. 322, 
325, δ5δο5; ΝΊἼΠ. 2; ΧΙ]. ᾳ; 
ΧΝ.η; ΧΙΧ., 27; ΧΧΥΠΙΙ. ο. 

᾿Ορτυγίη 111. τό. 
Ὀτρεύς ΝΟ. ττι, 146. 



ΙΝΏΕΧ ΝΟΜΙΝΝΜ ἨἩΥΜΝΟΚΙΝΜ 

Οὐρανίη 1]. 433. 
Οὐρανός ΧΧΧ. τη; ΧΧΧΙ. 5. 

Παλλάς [1.424; ΧΙ. τ. ΧΧΝΙΠΙ. 
ἘΠ 6. 

Πάλλας ΙΝ. τοο. 
πᾶν ΧΙΧ. ς, 41. 
Πανδείη ΧΧΧΙΙ, τς. 
Παρθένιος 11. 99. 
Παρνησός 111. 469, 282, 596, 52τ; 

ΙΝ. 555. 
Πάρος 1]. 491; 
Πάφος Ν. 59. 
Πελοπόννησος [1]. 250, 290, 410, 

430, 432. 
Πεπάρηθος 11]. 32. 
Περραιβοί 111. 218. 
Πέρσαιος 11. 24. 
Περσεφόνεια 11. 5337, 348, 350, 

370. 405: ΜΠ 5: 
Περσεφόνη 11. 56, 36ο, 387, 405. 
Πήλιον 111. 3559. 
Πηνειός ΧΧΙ. 3. 
Πιερίη 111. 216: ΙΝ. 7ο, 85, τοι. 
Πλοῦτος 11. 480. 
Πλουτώ 1]. 422. 
Πολυδεύκης ΧΝΙ]. τ; ΧΧΧΙΠΙ 2. 
Πολύξεινος 11. 154, 477. 
Ποσειδάων Ν.24:; Ν11.2ο ; ΧΧΙ], 
τ: 

Ποσιδήϊος 111. 230. 
Πύθιος 111]. 373. 
Πυθώ 111. 183, 372, 890, 517; 

ΧΧΙΝν. 2. 
Πυθών ΙΝ. τηϑ8. 
Πυλοιγενής 111]. 3908, 424. 
Πύλος 11]. 398, 424, 470 : 

342, 355; 398. 

ΤῚ Ἢ: 

Τὺ. τὸ; 

Ῥάριος 11. 45ο. 

Ῥέη (Ῥείη) 11. ὅο, 75, 4432, 459; 
ΤΠ 9 9: ΚΠ τ 

Ῥήναια 111. 44. 
Ῥόδεια 11. 4το. 
Ῥοδόπη 11. 422. 

Σαλαμίς Χ. 4. 
Σάμη 111]. 429. 
Σάμος 111. 34. 
Σειληνοί ΚΝ. 262. 

Σελήνη ΪΝ. ο9, τ4τ; ΧΧΧΙ.6.- 
ΧΧΧΙΙ, 8, τη. 

Σεμέλη 1. 4, 51; 
ΧΧΥΙ. 2. 

Σκῦρος 11]. 35. 
Σμύρνη ΙΧ. 4. 
Στὺξ {Π- 5:9, 4155; ΠῚ 85; ἵν 

519. 

ΜΠ τ τ, 58; 

Ταίναρος 111]. 412. 
Τάρταρος 111]. 356: ΙΝ. 256, 374. 
Ταὔγετος ΧΝΙΙ]. 53; ΧΧΧΠΙ. 4. 
Τελφοῦσα 111. 244, 247; 256, 276, 

377: 379; 387. 
Τελφούσιος 111]. 386. 
Τευμησσός 111]. 224. 
Τιθωνός Ν. 218. 
Τιτήν 11]. 555. 
Τριόπεος ΠῚ ΟΥτ: 
Τρίοπος ἩΠ ΤῸ: 

Τριπτόλεμος 11. 153, 474, 477: 
Τριτογενής ΧΧΝΊΙΙΙ. 4. 
Τροίη Ν. 66. 
Τροφώνιος 111]. 296. 
Τρφάᾶς Ν. τι4. 
Τρώς Υ. 207. 
Τυνδαρίδης ΧΝΙ]. 5,5; ΧΧΧΠΠ], 

2, τᾶ. 
Τυρσηνός ΝΙ]. 8. 
Τυφάων [11]. 506, 352. 
Τυφωεύς 111. 567. 
Τύχη 11. 42ο. 

Ὑπερβόρεος ΝΙ]. 29. 
Ὑπεριονίδης {ΠῚ ΠΣ 
᾿Ὑπερίων 11. 26; 111. 5869; ΧΧΧΝΤΠΙΙ. 

19; ΣΙ, 4. 

Φαινώ 11. 418. 
Φεραί 111. 427. 
Φλεγύς 11]. 2η8 : ΧΥῚ. 3. 
Φοῖβος 111 2αδδίγ1; ΙΔ΄. 102, 2923. 

330, 865, 420, 425, 4906; ΧΧΙ. 
τ: ΧΟ ΠΙ τάς 

Φοινίκη 1. 9. 

Φόρβας 111]. 2τ1. 
Φρυγίη Ν. 112. 
Φρύξ Ν. τ57. 
Φώκαια 111]. 55. 

Χαλκίς 111. 42ς. 
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Χάριτες [11]. ΘΝ 5: 
ΧΑΧΥῚΙ. το. 

Χίμαιρα 111. 368. 
Χίος 111. 38, 172. 
Χρυσηΐς 11. 421. 

194; 

ΙΝΌΕΧ ΝΟΜΙΝΝΜ 

ΕΚΑΘΜΕΝΤΟΚΝΝΜ 

᾿Αγαμέμνων 1]. μα΄. ΧΥΤΙΠ; 1]. 
Ρεῖ5. 11. τ. 

ἜἌἌγανος ΟΥργ. ΙΧ... 
᾿Αγήνωρ 1]. ρεαγῦ. ΧΠΙ, ΧΥῚ. 
᾿Αγχίσης 1]. ρατ. ΧΊΧ. ο. 
"Αδμητος 1ἰ. ραγσ. ΧΠῚ|Ι, ΧΥῚ. 
Λδραστος ΤΠΕΡ. ΙΝ. 
᾿Αθηνᾶ εἴ. γνρτ. 1Π]|. 
᾿Αθῆναι Οεςἢ. ΗδΔι. ΙΝ. 
Αἴας Δείῃ. 11; 1], ραΐ. 11. τ, ΠῚ; 

11. ρεγϑ. Ν. 7. 
Αἰγαίων ΤΊΙ. 11. 
Αἰθήρ ΤΊϊ. 1. 
Αἴθρα 1]. ραγ. Χ]ΤΠ ; 
Αἵμων Οεα!ρΡ. 11. 
Αἰνείας Ονργ. Χ ΧΙ; 1], ρατ. ΧΙΧ. 

1ο, ΧΧ, ΧΧΙ. 
Αἴσων Νοβί. ΝῚ. τ. 
᾿Ακάμας 1]. Ρετ5. ΙΝ. 
᾿Ακραία Οεςῇ. Ηδὶ. ἵν. 
᾿Αλέξανδρος ΟΥρτ. ΧΙ]. 
᾿Αμαζών ΑΕεἰῃ. 1. τ. 
᾿Ανδρομάχη 1]. ρατ. ΧΙΧ. 6. 
ἌΔνιος Ουργ. ΧΧ 
ἤΑντικλος 1]. ραγ. Χ. 
᾿Αντιόπη Νοκβί. ΝΙΙ. 
᾿Αξίων 1]. ρατ. ΧΥῚ. 
᾿Απόλλων Ογνρτ. ΝἼΠ]. 
Αργος ὙΠΕΡ. 1 ; Νοβί. ΧΙ]. 
᾿Αρείων ΤΠεΡ. ΙΝ. 
᾿Αρέστωρ Νοκί. ΧΙ]. 
Αρης ΟΥρυ. ΝΙ]. 2; Δβεῃ. 1. 2; 1]. 

Ρϑγ. 1. 2. 
᾿Αρκεσίλαος Τεϊερ. 1. 
Ἄρτεμις Ονρζ. ΧΙΧ. 
᾿Αστυάναξ 1. ρεγϑβ. 11. 
᾿Αστύνοος 1]. ρατ. ΧΝ. 
Αὐγείας 1]. Ῥαγ. ΧἼΙΠ]. 

ἩΟΜ. ν. 

ΤΠ, ρεῦβ. 1ν. 

᾿Ωκαλέη 111. 242. 
ὭὨκεανός 11. 5; ΙΝ. 68, τ85 :Ύ. 

257; ΧΧΧῚΤ τὸς ἈΙΧ ΝΠ]: ἡ: 
᾿Ωκυρόη 11. 420. 
Ὧραι 111. το4 ; ΝΊ. 5) 12. 

ΟΥ̓ΟΙῚ ΡΟ 

ἨΗἨΟΜΕΚΙΓΟΚΝΜ 

Αφιδνα εἴ, Ουρύ. Χ. 
᾿Αφροδίτη ΟΥρτ. ΙΝ. 7: Ν. τ,.4. 
᾿Αχαιοί 1. ρεῖϑ. 1. 
᾿Αχιλλεύς Ογρτ. ΧΙΝ, ΧΥΙ. τι οἷ: 

{Π|: ΠΕ ῬΑ ΤΥ. τὴ ΣΧ ΙΧ: 

Βροντή Τιΐῖ. 1Π|. 

Γανυμήδης 1]. ρᾶτ. ΝῚ. 4; ἵταρ. 
Ηοπ. ΙΝ 

Γέτις Νοβί. 2. 
Γῆ Τιι. 11. 
Τοργόνες Ογρτγ. ΧΧΊΝ. τ. 

Δαναοί 1]. ρα΄. [. 2, ΧΙΧ, τι. 
Δαρδανίη 1]. ρατ. 1. τ. 
Δάρδανος 11. ρεῖβ. 1. 
Δέκτης 1]. ραγ. ΧΙ. 
Δηινόμη Π. ραγ. ΧΧ. 
Δηίων Νοβιί. ἵν. 
Δημήτηρ ΐταρ. ἤοιῃ. ΧΝ. 
Δημοφῶν 1]. ρατ. ΧΝΠΤΙ. 
Διομήδης Ὄνρτ. ΧΧΙ͵, ΧΧΝΥῚ ; 1. 

Ραγ. [Χ, ΧΥῚ, ἴταρ. Ηοιῃ. ΧΙΧ. 
Διόσκουροι εἴ. Ονρτ. ΧΙ. 

ἙἝἙκτόρεος 1]. ρατ. ΧΙΧ. 2. 
Ἕκτωρ 1]. ραγ. ΧΙΧΣ, ἡ, ἴταρ. Η οπι. 

ΝΠΙ. ᾿ 
Ἐλαίς εἴ. Ογρή. ΧΧ. 
Ἑλένη Ονρτγ. ἾἼ. τ, 

Ραγ. ΧΥΙΙ. 
Ἕλικάων 1]. ραγ. ΧΙΝ. 
Ἐννοσίγαιος 1]. Ρετ5. Ν. τ. 
Ἑρκεῖος 1]. Ραγ. ΧΥ͂Ι. 
ἜΕΡρως ἵταξ. Ηοπι. Ν. 
Εὐαίμων 1]. ραΐ. ΧΥΝῚ. 
Εὐρυγάνεια Οεα!ρΡ. 1. 

ΧΙ. 1. 
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Εὐρυδίκη Ονρτ. ΧΧΙΠ; 1]. ρδγ. 
ΧΙ ΙΧ. ᾿ 

Εὐρύπυλος 1]. ραῦ. ΨἼ,, ΧΥῚ. 
Εὔρυτος Οεςἢ. ΗΔ]. ΠΠ. 

Ζεύς Τῆεῦ. 111.5.: Ουρζσ. 1. 5, 7; 
ΠΡ ΠΕ τ ἈΟΧΤΙ ΤΣ Π| 
Ραγ. ΝῚ. 4, Χ ΧΙ; 11. ρεῦβ. 1; 
Νοβί. Χ, ἵγαρ. Ηοηι Χ]Ἴ1Π. 

Ἡιονεύς 1]. Ραγ. ΧΥΙ. 
Ἥλιος ΤΙ. 1Π1.. 
Ἥρα Ονρτ. 1; Οεςῇ. Ηδ]. ΙΝ. 
Ἡρακλῆς Νοβί, ΝΠ]. 
Ἥφαιστος 1]. ρατγ. Δ]. 3; ἴταρ. 

Ηομ. ΧΝΙΙΙ, οἴ, σνρυ. Π]. 

Θεμίσκυρα Νοβί. ΝΠ]. 
Θερμώδων Νοβί. ΝἼ]. 
Θέρσανδρος Νοβί. Ν. 
Θέτις Ουργ. ΠῚ, οἷ Ν. 
Θῆβαι εἴ. ΤΠΕὈ. Ὗ 
Θησεῖδαι 1]. ΡεΓ5. 1Π1. τ΄ 
Θησεύς 1]. ρατ. ΧΝΤΙΙ ; Νοβί. ΝΠ, 

ἰς, (Ολσιτο ον. 
Θόας 1]. ρατ. ΝὟΠΙ. 

Ἴαμβος 1]. Ρεῖ5. 1. τ. 
Ἴδη ΟΥρτ. Ν. 5. 
Ἵλάειρα Ονρτ. ΝἼΠ. 
Ἰλιακός ΟΥρτ. 1. 5. 
διλίος ΟΥρῖς ΜἼΙ- ΠῚ με 1 πὶ 
ΧΙ: 11 Ῥεῖ: 

Ἴναχος Νοκί. ΧΙ]. 

Ἰφιάνασσα ΟΥρτ. ΧΝ. 
Ἰφιγένεια νγρτ. ΧΝ. 

Κάδμος ΤΠΕΡ. 11. 3. 
Καλυψώ Τεϊερ. 1. 
Κάστωρ Ονρτ. ΝΙ. τ, ΧΙ. 6. 
Κέφαλος ἘΡΙΡ. Π| ; Νοκβί. ΙΝ. 
Κίρκη Νοβί. ΙΧ, 
Κλυμένη Νοβί. ΙΝ. 
Κολοφών ἘρΐΡ. ΓΝ. 
Κόρινθος Οεςἢ. ΗΔ]. ΙΝ. 
Κόροιβος 1]. ρατ. ΧΝΊῚ. 
Κρέων Οεςἢ. Ηδ]. ΙΝ. 
Κρείων Οςα!Ρ. 1. 
Κρονίδης 1]. Ράᾶτ. ΝΊῚ. τ. 
Κρονίων Ονρτ. ΝἼ]. 5. 
Κύπρος νρτ. ΙΧ. 

Λαομέδων 1], Ρατς ΝῚ. 4. 
Λέβης ἘΡΙΡ. ΙΝ. 
Λυγκεύς Ονρτ. ΧΙ. τ. 
Λυκομήδης 1]. ραγ. Χ]Π]. 

Μαῖρα Νοκί. Ν. 
Μαντώ Ἐρὶδ. ΙΝ. 
Μαχάων 1]. Ρατ. ΝῚΙ]. 
Μέγης 1]. ρεαγ. ΧΠ]|Ι. 
Μελέαγρος Ονρτ. ΧΙ]. 
Μελία Νοκέ. Χ1]. 
Μενέλαος ΟΥρτ. ΧΙΠ. τ; 

ΧΥΊΙ. 
Μενεσθεύς 11]. ΡεΓ5. 111. 2. 
Μήδεια Οεςἢ. ΗΔ]. ΙΝ. 
Μινύας Νοβί. ΙΝ. 
Μοῦσαι ἘΡΙξ. 1. 
Μυκήνη Νοβί. ΧΙ]. 

11. ρϑζ. 

Ναύπλιος Νοϑί. 1. 
Νέμεσις Ογνρτ. ΝἼ]. 2. 
Νεοπτόλεμος ΟΥρτ. ΧΙΝν, ΧΧΥῚ; 

]. ραγ. ΧΥῚ, ΧΙΧΣ, ΧΧΙ. 
Νέστωρ 1]. ράτγ. 1]. 
Νύμφαι Ονρτ. Ν. 4. 

᾿Οδυσσεύς Ονρτ. ΧΧΙ, ΧΧΥῚ; 1]. 
Ρδγ. 11. 2, ΝΊΤΠΙ, ΧΙΝ. 

Οἰδιπόδης ΤΠΗΘΡ. 11. 2. : 
Οἰνεύς ΠΕΡ. ΝΙ ; συργ. ΧΥ͂ΤΙΙ.. 
Οἰνώ εἴ. Ονρζγ. Χ Χ, 
Ὄλυμπος ΤΙι. ΝΙ. 
Οὐρανός ΤΊ. 1. 

Παλαμήδης Ονρτ. ΧΧΙ. 
Παλλάδιον 1]. Ρατ. ΙΧ. 
Παναχαιοί 1]. ρατ. ΧΙΧ, 7. 
Παρθενοπαῖος ΠΕΡ. ΝΊἼ]. 
Πέλοψ Ονρτ. ΧΙ. 4. 
Περικλύμενος ΤΗΘΡ. ΜΝ]. 
Πήδασος ΟΥρτ. ΧΥΠΙ. 
Πηλείδης 11. Ρᾶγ. ΙΝ. τ. 
Πηλεύς εἴ. Ονρτ. 111. 
Πήλιον εἴ. Ονρτ. 11]: 
Πηνελόπη Νοβί. ΙΧ  Τεῖερ. 1. 
Πλεισθένης Ογρτ. ΙΧ. 
Πολυδεύκης ΟΥρτ. ΝῚ. 2, ΧΙ. 6. 
Πολυδώρα συρτ. ΧΥΙΙ. 
Πολυνείκης Τ ΠΕΡ. 11. τ. 
Πολυξένη ΟΥΡΓΙ. πο 
Πόντος ΤΙ. 11. 
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Πρίαμος 1]. ρατ. ΧΥῚΙ. 
Προῖτος Νοβί. Ν. 
Πρόκρις ἘΡὶΡ. 11. 
Πρωτεσίλαος ΟΥρτ. ΧΥΙΙ. 
Πτέρως ἴγαρ. οιῃ. Ν. 

Ῥάκιος ἘΡῚΡ. ΙΝ. 

Σαρπηδών Ονρτ. ΧΧΙΝ. 2. 
ΘΑΓΓᾺ ἔγεαρ. οι. ΧΧΙΝ, 
Σίσυφος Νοκί. Ν. 
Σκῦρος 11]. Ρατ. ΙΝ. τ. 
Σπερμώ εἴ. Ονρτ. ΧΧ. 
Στερόπη Τιϊ. ΠῚ. 
Σφίγξ οἴ, Οεα!ρΡ. 11. 

Ταλαιονίδης εἴ, ὙΠΕΡ. 
Τανταλίδης ΟΥρτ. ΧΙ. 4. 
Τάνταλος Νοκί. Χ. 
Ταὔγετος Ονρτ. ΧΙ. 2. 
Τειρεσίας ἘΡῚΡ. ΙΝ. 
Τευμησσός Ἐρὶξ. 11. 
Τηλέγονος Νοβί. ΙΧ ; Τεϊερ. 1. 

Τηλέδαμος Τεϊερ. 1. 
Τηλέμαχος Νοβί. ΙΧ ; Τεϊερ. 1. 
Τήλεφος 1]. ρΡαγ. ΝΙ]. 
Τροίη Ουρζ. 1. 6. 

Ὑπερβόρεοι ἘΡῚξ. 111. 
Ὑπέρφας Οεα. 1. 

Φαρσαλία εἶ. 1]. ρατ. ΧΙΧ, 
Φιλοκτήτης 1]. ρατ. ΧΥῚΙ. 
Φίλυρα Νοβί. 1; ςοἔ Τιῖ. ΝΠ. 
Φοίβη Ονρτ. ΝΠἼΙ. 
Φοῖνιξ Ονρτ. ΧΙΝ. 

Χαρικλώ Τιΐϊ. ΝΠ]. 
Χάριτες ΟΥρτ. ΙΝ. τ ; Ν. 4. 
Χείρων ΤΊ. ΝῚ, εἴ. ΝΠ; οἷ, νρτ. 

ΜῈ 
Χρυσηίς Ονρτ. ΧΙΧ. 

ὮὨκεανός εἴ. ΤΕ. ΝΤΙῚ ; Νοβί. ΧἼΠ. 
Ὥλενος ΤΠΕΡ. ΝΊΙ. 
Ὧραι Ονρτ. ΙΝ. 1, 3. 

ΙΝΘΕΧ ΝΟΜΙΝΥΝΜ 
ΒΑΤΚΑΓΟΗΠΟΜΥΟΜΑΓΘΗΙΔΑΕ 

᾿Αἴδης 239. 
᾿Αθηναίη 1η3. 278. 
᾿Αθήνη 177. 

Αρης 4, 128, 130, 256, 261 8, 275; 
277. 

“Αρπαξ 274. 
᾿Αρτοφάγος 2το. 

Βορβοροκοίτης 226, 230. 
Βρέκαιγιξ 213 Ὁ. 

Γίγαντες 7; 1708; 171, 283. 

Ἔγκελαάδων 283. 
Ἑλικών 1. : 
Ἐμβασίχυτρος 137) 200, 226 (υ.,.), 

230 (υ. 19 

Εὐρώπη 19- 

Ζεύς τό8, 2ο1, 287: 
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᾿ριδανός 20. 

Καλαμίνθιος 224. 
Καπανεύς 282. 
Κένταυροι τὴο Ὁ, 171. 
Κναίσων 261. 
Κοστοφάγος 218. 
Κραμβοβάτης 2317; 241. 
Κραυγασίδης 243. : 

Κρήτη 19. 
Κρονίδης 

285. 
Κρονίων 59, 270; 292. 

278, 177; 201, 5717; 

Λειχήνωρ 202, 216. 
Λειχομύλη 290. 
Λειχοπίναξ τοο, 23ο. 
Λιμνήσιος 223 (υ. ἰ.). 
Λιμνόχαρις 212. 
Λιτραῖος 226. 



ΙΝΘΕΧ ΝΟΜΙΝΝΜ 

Μεριδάρπαξ 26ο, 561 8, 213. 

"Ὀ(οΟὔ)λυμπος 286, 292. 
᾽Οριγανίων 256. 

Παλλάς 275. 
Πηλείων 206. 
Πηλεύς το. 
Πολύφωνος 2ΤΟ, 212. 
Πρασσαῖος 232, 235, 252. 
Πτερνογλύφος 224. 
Πτερνοτρώκτης 29. 
Πτερνοφάγος 227. 

Σευτλαῖος 500. 

Τιτᾶνες 2818. 

ΒΑΤΚΑΑΓΟΗΟΜΥΟΜΑΟΓΗΙΑΕ, 

Τρωγλήτης 218 Ἀ. 
Τρωγλοδύτης 206, 213, 247. 
Τρωξάρτης 28, τοᾷ, 1ο9, 250. 
Τυρογλύφος 137. 
Τυροφάγος 223. 

Ὑδρομέδουσα το. 
Ὑδρόχαρις 221. 
᾿Ὑψιβόας 202. 

Φυσίγναθος Τῇ, 56, 84, 93, 110, 142, 
146, 250. 

Ψιχάρπαξ 24, 27; 1Ο5; 141, 234. 

᾿Ωκιμίδης 214. 

ΝΟΜΙΝΑ ΡΕΟΡΕΙΑ ΝΙΤΑΚΝΜ 

ἜἌἌβακτος Ἠξετ. 441. 
᾿Αγαμέμνων Ηετ. 541; (ετί, τ2ο ; 

5. 75; 84. 
᾿Αδμητος Ηετγ. 23. 
᾿Αδριανός Ὅχειτε, ΞΕ 

᾿Αθῆναι Ηετ. 379, 397: 484: 552 ; 
ἘΠ ΟΤΕΙ 5.7: ᾿ν ΘΕ Ν 56 

᾿Αθηναίη τ. 440; ὌΠ 
ΞΡ ΕΣ 

᾿Αθηναῖος ΗΕΓ. 301, 395; ΗεΞ5.6:; 
( ΕΈτΕ 975; ΕἸ τ  ὖὐὖ τὸ; 

Ν. 8,25, 84; 5. 19; 43. 
᾿Αθήνη (-ηνᾶ) Ηετ. 382, 394. 
Αἴας ΗετΓ. 5869, 390, 392; 

10 Ὲ ς 5. 99 
Αἴγινα ( εγί. 292 ; ΡΒ]. 1. .3ο. 
Αἰγύπτιος (ετί. 22 ; Ν. το; 1. 23, 
5: Ν1 5. 9:53: 

᾿Αΐδης (ετσί. 79. 
Αἰήτης ( ετί. 120. 
Αἴθουσα 5. 8. 
Αἴθρα ΝΙ]. 2. 

Αἰολεύς Ηετ. 517, 531, 535; 537; 
ΘΕ τε πα: ΕΠ το; ῬτΟοῦ ἔθοὶ 
ΘΝ δ. 

Αἰολικός Ηεσ. 530. 
Αἰολίς Ηεσ. 1τη8. 
Αἰολιῶτις ΗΓ. 3, 544. 
ἼΔκαστος Ηδε65. 5. 

ἜΘ. 

(εσί. 
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ἣ: 
᾿Απόλλων ετ. 482: 

᾿Ακραγάντινος Ηέ5. 53 
᾿Αλέξανδρος ΔΙῚ. 54; 
ΜΠ: 

ὁ Πάφιος 

᾿Αλήμων ΝῚΙ. 28. 
“Αλικαρνασσεύς Ἠετ. 1. 
᾿Αλκιδάμας (ετί. 240. 
Αλκιμος Ἡεγ. 178. 
Αλτης ( εζί. 29. 
᾿Αμαζόνες 5. 18. 
᾿Αμαζονία 5. 44. 
᾿Αμισηνός ΝῚΙ. 37. 
᾿Αμφιάρεως Ηετ. 113; 5. 46. 
᾿Αμφιδάμας Ηε5. 7, το; Γετί. 63. 
᾿Αμφιφάνης Ηε5. 51; 
᾿Αναξιμένης (τ. 20) ΝῚ. 5. 
᾿Ανδρόμαχος Ηδε65. 41:. 
᾿Αντίμαχος (τ. 18) Ρ].11.8 :Ν. 4; 
ΝΓΥ 

(ογί. 9ρό. 

. χῆ. 
᾿Αντίπατρος (Απίῃ. ΡΙαπ. ΙΝ. 296) 

ΡΙ: Τ 95. 
Ἄντιφος (ετζί. 241. 
᾿Απατούρια Ηετ. 402, 406. 
᾿Απέλλαιος ( ετί. 51. 
Ἀπελλῆς ΕἸ. ΕΓ το; 13; 5. 12. 
Απελλις Ῥζος. τοο. 2; ΝῚ. 26. 
᾿Απολλόδωρος ([τ. 74) ΝῚ. 40; ΤΖ. 

64 
ζετῖ. 46, 52, 

272; 5311.) 519» 5: 5. Σ0:5: 
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᾿Αραχνομαχία 5. 46. 
᾿Αργεῖος Ηετ. τι; (ετγέ. 300, 301, 
ΞΕ ΧΕΙ ῚΙ τ ΟΣ ΝΕ 7: 

ἼΑργος ετ. 378; (ετγί. 257, 287; 
280. 

ἤΑρης Ηετ. 177; 284; (ετί. 192. 
᾿Αρησιφόνη 5. 34. 
᾿Αριάδνειος (ετί. 234. 
᾿Αρίσταρχος Ρ]. 11. 13, τ8; ΡῬτος. 

ἘΘ.. τᾷ εἰ ᾽ν. 8. 
᾿Αριστόδημος ὃ Νυσαεύς (Ε. Η.6. 

ἘΠῚ. 5907} ὟἹἿ. τ. 
᾿Αριστοτέλης (ἴτ. 554) Ηε5. 46; 
Ἐπ ΟΘΟΥ ΕἸ ῚῈ 55: "ἶξς τοῖν. 
δ: ΝΕ τὸἪ.ν 51. 

᾿Αρκάδες ΤΖ. 66ο. 
᾿Αρκαδίη ζετί. 326; Ῥτος. τοο. 16: 

Ῥν πος ν.- 5490:; ἘΣ. 658. 
᾿Αρκτῖνος 1Ζ. 64:. 
᾿Αρμονίδης (ζετί. 49. 
᾿Αρσιφόνη ΤΖ. 651. 
Αρτεμις (εγί. 117; 321. 
Ἄρχιππος Ηεκ5. 4, 5. 
᾿Ασία Ηετ. 550. 
ΔΑσβεστος 5. τότ. 
Ἄσβετος Ηδετ. 447. 
᾿Ασίνη ( ετί. 290. 
Ασκρη (ετί. 6, 250; Ρ]. 1. 12. 
᾿Ατλαγενής Ηε5. 21; (ετί. 18ο. 
᾿Ατρεΐδης (ετί. 133, 141. 
Αὐλίς (ετί. 55. 
᾿Αφροδίτη (ζετί. ττό. 
᾿Αχαιοί (εγί. 141, 145, 292. 
᾿Αχιλλεύς ΓΙ. 46, 49. 

Βαγχυλίδης Ν. 5. 
Βατραχομυομαχία Ἡϊδετ. 3553; ΡΙ.1. 

τοῦ: τος. τόσ 5: ΚΝ. 55: 
Βοιωτία (ετί. 55; Ρ]. 1. 12. 
Βοιώτιος Ηξετ. 24. 
Βολισσός ετ. 318, 335; 9. τοξ. 
Βυζάντιος Η65. 42. 
Βύκκων ΤΖ. 642. 

Γανύκτωρ Ἐξ. το, 51; (ετί. 63, 
227, 241. 

Γερανομαχία 5. 46. 
Γλαῦκος Ηετ. 290, 299, 303, 305, 

309, 312, 314, 322, 336, 338: 
5. 98, 142, 144, 148. 

Γνώστωρ 1Ζ. 635. 

Γνώτωρ 5. 35. 
Γοργίας (τ. 25) Ῥ͵ος. Ιοο. 5. 
Γόργος (ετί, 562. 
Γορδίης ΗεΓ. 132, 1534. 
Γρύνιος 55. 22. 

Δαήμων (ετί. 22. 
Δαμάστης (ἔτ. το) Ῥτος. 21 ; 1. 

6; ο. 
Δαναοί ετ. 2οξΞ. 
Δαρδανίδαι ΡῚ. 1. 83. 
Δαρδανίη Ήξετ. 204. 
Δείναρχος Δ]. 27. 
Δελφοί (ετί. 57, 272. 
Δῆλος (ετί. 315. 
Δημοκρίνης ΝΙ. 28. 
Δημόκριτος ὃ Τροιζήνιος (ετί, 5:1. 
Δημώδης (ετί. 246. 
Διομήδης (ετγέ, 293, 298. 
Διονύσιος ὃ Θρᾷξ Β]. 11. τ3 ; Υ. 8. 
Διονύσιος ὃ κυκλογράφος (Ε΄. Η. 6. 

11. το) Ης5. 43. 
ἌΑτὸς (εσξ. δὲ. τὸ: ΒΕ. τὸς ἐν: 
Διοσκουρίδης (Ε΄. Η. 6. 11. 1935) 

5. 56. 
Δμασαγόρας (ζετί. 21; ΝἼ]. 5, το. 
Δρής 5. το. 
Δωριεύς Ηετ. 518. 
Δωρίων Ῥτος. τοο. 4. 

Εἰρεσιώνη ετ. 464 : 5. τη8. 
Ἕκτωρ (ετί. τοά. 
Ἑλένη (ετξ. 51:5: 1. κἂ: 
Ἑλικών Ηετ. 236: (ετί. 5; 5. 

121. 
Ἑλικωνίς (εγέ. 213 ; Ῥζος. του. το. 
Ἑλλάνικος (ἔτ. 6) (εσέ. το ; Ῥγος. 

ΤΟΟ. 20, 102. 3. 
Ἕλλάς ετ. 373, 376, 4οο ; (ετί. 

οο:; 1.1. η8.:; ὙΖ. 656. 
Ἕλλην Ηετ. 530, 536, 540 ; ζετί. 

Α.8:, Β. ο1, 1η6, 5ο5. 
Ἑλληνικός ξεν. 4. 
Ἐπίγονοι (ετί, 2.58. 
᾿ΕἘπίδαυρος (ετί. 291. 
᾿ἘἘπιθαλάμια 5. 47. 
Ἐπικάστη (ετί. 39. 
Ἐπικιχλίδες Ηετγ. 5334 ; 5. 45) 103. 
Ἐπιφράδης (ετί. 50; 5. τα; Ργος. 

1τοο. 3. 
ἙἝἙπταπακτική ετ, 333. 
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Ἑπταπάκτιον 35. 1ΤΟ3. 
Ἑπτάπεκτος αἴξ Ῥτος. το. 6, 
Ἐρατοσθένης Ν]. 30. 
Ἐρεχθεύς Ηετ. 38ο, 382, 398 ; ΙΝ. 

12; Ν. 3ο. 
Ἐρίφων Ὁ 57. 
Ἕρμειος (κόλπος) Ηξετ. 18. 
Ἑρμιόνη (ετί. 29οο; 5. 77. 
Ἕρμος Ηετ. 97, τοϑ; τοῦ. 
Ἐρυθραίη ἩεΥ. 227, 228, 243, 247. 
Ἐρυθραῖος Ήετ. 252. 
Εὔβοια Ἦε5. 7; (ετί. 64, 232. 
Εὐγαίων (ἘΕ. Ἡ. 6. Π|. 16) (ετί. 2ο. 
Εὐέπης 3.13. 
Εὐκλέης Ῥζος. τοο. 4 ; 5. 1ο. 
Εὔμηλος Ἠετ. 22. 
Εὔμητις 5. 5; 13. 
Εὐρυδίκη ΤΖ. 634. 
Εὐρυκλῆς (ετί. 243. 
Εὐρυπύλεια Η 65. 42. 
Εὐρύπυλος ( ετί. 296. 
Εὐρώπη Ἡετ. 55ο. 
Εὔφημος (ζετί. Ξ ΞῈ ΤῸ 
Εὔφρων Ηδε5. 3 
Ἔφορος (τ. ἢ ΡΙ. Π 8: ΠΕ 

Το; νε: Νιτι. 

Ζεύς Ηπετ. 1οϑ, 173, 18ο, 242, 264; 
265, 5383 ; (ετγί, Α. 45; Β. τοο, 
122, 152, 222, 228, 2390 ; 9. 127; 

133; 184.- 

Ἠέλιος 9. τ67. 
Ἠθιέπακτος 55. 45. 
Ἠιόνες (ετί. 291. 
Ἡμέραι ἩἫἩσιόδειοι Ῥζος. ΙΟΙ. 12. 
Ἡρακλεῖδαι Ῥ]. 11. το, 20, 22; 

Ῥτος: Τοῦ. στ Τὸ; Μι τι, τῇ. 
Ἡρακλείδης (Ε. Η. 6. 11. 197) ΝῚΙ. 

34. 
Ἡράκλειος Ηδετ. 456. 
Ἡρακλῆς (χϑπίβο ἐοπτῖ Ὁ 
Ἡρόδοτος Ηετ. 1 

9: 170. 
. εξ. 54. 

Θαμύρας (ζετί. 22. 
Θεμίστη ( ετί. 25. 
Θεόκριτος (ΝῚ]. 47; ΧΧΙ]. 218) 

ΥΙ. 8. 
Θεόλαος 5. 357; ΤΖ. 656. 
Θεσσαλία ΡἘΙ. 1. 9ο. 
Θεσσαλοί Ἠετ. 22. 
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Θεστορίδης ἩξεΓ. ΤοΚ, 203, 208, 
212, 214, 221, 224. 

Θέτις 7. 5ο. 
Θετταλός 9. 21. 
Θῆβαι ετ.ττ5; Ρ].1.6τ1:(Αερνυρί.) 
νοῦ 

Θηβαικός Ἠε5. 44; ΤΖ. 646. 
Θηβαίς (ζετί. 256. 
Θησεύς Ηετ. το, 21. 
Θοώση (ετί. 46. 
Θρᾷσσα 5. 8. 

Ἴαμβοι 5. 45. 

Ἰβηρίη Ἠετ. 3. 
Ἴδη Ηδτ. 283, 287; 9. 139. 
᾿Ιδμονίδης Ῥτος. τοο. 4; 3. 1το. 
Ἰήτης Ἠετῖ. 512; Ρ]. 1. γι; 11. 

το; ἡ 48; Ετος  ἸΤΟΟΣ ΤΩ; 9: 
Τὴ: 52: 218: 

᾿Ιθαγένης ετ. 6. 
Ἰθάκη Ήετ. 74, 89; Ν. 535. 
᾿Ιθακήσιος Ηεετ. η8, 84, 347; (ετί. 

25, 538. 9. τὸ: 
Ἰλιακός ΒΕ]. 1. 85; ΝῚ. 38, 
Ἰλιάς Ηετγ. 868, 38ο:; (εγί. 276, 
288 ; Ρ]. 1. οϑ; Ῥγος. 102. 2; 
ΔΕ το: 9:99. 

Ἰλιὰς ἢ ἐλάσσων Ἡξετ. 203; μικρά 
5. 44. 

Ἴλιος Ηδετ. 204, 541; Ηδσϑβ. 45; 
ΘΈπΕ τ Ν 15; 9.592. 

Ἴος Ηετ. 485, 5Ξοϑ, 5το ; (ετζί. 59, 
ΟΙ, 322, 3355; ΡΒ]. 1. 26, 48, 62, 
89; ΡῬτος. -Τοο. 9, τῷ ; ΙΝ. 17; 

Ν. 86, 47; ΝῚ. 14, 58 ; 5. 197; 
216, 2:8. 

Ἱππίας (τ. 8) ΝῚ. το. 
Ἴσις ΝΙ]. 5 
᾿Ισμηνίης ΗεΥ. 24, 32. 
᾿Ιταλιώτης 5. 21. 
Ἴων Ηετ. 517; ΒΕ]. 1. 22: ΝῪ1Ἶ. 40. 
᾿Ιωνίη Ῥ͵ΙΟς, 1τοΙ. 14. 
᾿Ιωνικός Ε]. 1. 27: Ν. 18. 

Καλλικλῆς (ετί. 21; ΝῚ. 17. 
Καλλίμαχος 5. 53. 
Καλλιόπη ( ετί. 26, 48: Ρ].1. 94; 
9.9. δι δὶ 

Καλλιστώ ( ετί. 118. 
Κάμινος Ἡετ. 438. 
Καπανεύς (τί. 295. 
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Καστρίκιος ὁ Νικαεύς 5. 2. 
Κεβρήνιος Ηετγ. 285, 286: 5. 141. 
Κεγχρεαί 5. τ8, 
Κένταυρος Ηετ. 455; 
Κεραμίς 5. 46. 
Κέρκωπες Ηετ. 332; Ῥτος. το2.6; 

ΞΘ 105. 
Κίρκη Ηετ. 453; 5. τό7. 
Κλεάναξ ΗΓ. 11, 14, 24. 
Κλεάνθης (ἔτ. 592) (ετί. 20. 
Κνώσσιος 5. 20. 
Κολοφών Ηετ. 86, 90, 93 ; Ρ].1.87; 

Ἐν. ἡ: 
Κολοφώνιος Ηετ. 87; (ετί. τῷ; 

ἘΙΕΟΙΕ Ξ " ῬΕΘΟΣ απ τ ἘΣ ῪΙ: 
ἘΠῚ: 9: Τ7; 50. 

Κολχίς (ετί. 129. 
Κόρινθος (ετί. 286, 
Κουροτρόφος Ηξετ. 410, 415, 417 ; 

95. τοῦ, ΤΟΊ. 
Κράτης ΡἘ]. 11. 21: 
3: 

Κρεώφυλος ( ετί. 322 : 
12, 13; Τ7Ζ. 658. 

Κρη(ι)θηῖς Ηετγ. 9, 15, 234; 27, 82; 
ΞΘ 52; Θδπὶ τὸ; 5: ΕἸ ΠΕ τὰ 
5: ΠΕ τὴ ΣΝ Ξ: ν 2: ΝΕ 27. 

Κρήθων Ηετ. 6; ΝΙ. 28. 
Κρήτη ΡῚ. 1. 53; (ετί. 238. 
Κρόνια Ῥ]. 1. 61. 
Κρονίων (ζετί. 285. 
Κτιμένη; Ηε5. 5ο. 
Κτίμενος ( ετί. 241. 
Κυμαῖος Ἠετ.  τ8, 98, 131, 1485; 

167; ΤΟΙΥ; ΤΟΣ; 546; Ε]1. 1. ον, ττ, 
25. ΠΠ᾿ τ΄: Ῥῖος. τοῦς τϑοῦν. 
τι - Ζ 69: 9. 19; 5-. 

Κύμη ἩΗξεΓ. 3, 7; 22, 96, ο8, το2, 

124) 130, 142, 188, 100, 544; 
545. 

Κύπρια Ροεπια 5. 48. 
Κύπριος (ζετέ. 30; 5. το; 36; ΤΖ. 

638. 
Κύπρος ΝΊ. 11. 

ΞΘ ἘΘῸΣ 

ἘΠΘῸ ΤΟ ΤΉ; 

Ῥζος. τοο. 

Λαπίθαι ἘΪ. 1. 9ο. 
Λάρισσα Ἠετ. 13ο. 
Λέσβιος ΝΙ. 42. 
Λέσβος ξετ. 542, 543. 
Λευκανός 55. 21. 
Λευκάς Ηετ. 62, η6, 88. 

[Λιγυαστάδης 1 5. 192. 
Δίχος ΘΕτί. 27; 5. 0. 
Λοκρίς (ετγί. 296, 232. 
Λυδοί ΒΤ: 1.55. 95, 90; 595 ΤΟΙ 

Μαγνησίη Ηετ. 5. 
Μαίων (ετί. 20, 52, 53; Ρ]. 1. το, 

15, 33,37; ῬΓ͵ΟΟ. 99. 15, 100. 1; 
ἽΝ ΕΣ ΝΕ 56: 9. 15 

Μαλλώτης ΝΊ. 37. 
Μαραθών ΗξεγΥ. 397. 
Μαργίτης (ετί. 17. 55; ΡΙ.1. τοο; 

Ῥτοο: ΤΟ2. ιν Ν᾽. 24: 
Μάσης- (ετί. 295. 
Μεθώνη ( ετί. 48. 
Μελάνωπος ΗεΓ. 5, 7;9; (ετί. 5ο; 

Ὁ: ΤῈ 
᾿ Μέλης Ηεΐ. 29, 179; (ετί. 9, 21, 

ΕἸ ΤΟ το η8; 
ΝΙ. 29; 

28, 53; 75, 151; 
Ῥγοσ το; ᾿νε: 

Θὲ τὸ  ΥΤΠΕ ὅ3:. 
᾿ Νεαπ ζ τς ΝΊ ἀ1. 
: Μελησιάναξ ΙΝ. 4. 
Μελησιγένης Ηεὔἵ. 80, 54, ὅο, 64; 

14; 83, 89, 117, 122, 1432, 154; 
1659, τὸς " επε τὸ 59.: ἘΠΕῚ 
50. 45; Εἴοο τὸν ΓΝ 1: 

τ 9. 52: 
Μενέλαος Ηετ. 541: : 8. η6. 
Μενέμαχος ( ετί. 23. 
Μενεσθεύς Ή εΓ: 382, 381. 
Μέντης Ἠετ. 61, 69, 77, 88. 

Μέντωρ Ἠετ. 77, 19, 847; 353: 
Μηκιστεύς (εγί. 297. 
Μήτιος 5. 5. 
Μῆτις (ετί. 24. 

Μίδας ΗεΓ. 132, 135; 140; (ετί. 
261, 264, 265, 27ο. 

Μιλήσιος ΤΖ. 64:. 
Μίμας Ηετ. 239; 3. 124. 
Μινυάς (ετί. 251. 
Μίνως Ἐ]. 1. 54. 
Μνησιγένης 35. Τά. 
Μοῦσα (ετί. 26, 97, 151, 212, 213; 

220, 259; ΟἸ- 1. 28 ;  Φτος. 1ΟΙ- 
ΟΣ ἸΝῸΦ ; 135. πὸ; 5. ἢ. 

Μούσαιος Ῥζος. τοο. 5; ΝῚΙ. 9. 
Μουσεῖον ( ετί. 240. 

᾿ Μυκηναῖος 5. 80. 
Μυοβατραχομαχία 3. 45, 102 
Μυομαχία Ῥτοα. 1το2. 6. 
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Νεμέα (ετγὲ. 225. 

Νέμειος (ετὲ. 2325, 228. 
Νέον τεῖχος ξτ. 97. Ττοῇ. 117, 

120. 567. 
Νεοτειχεῖς Ηετ. ττο. 
Νεστόρεος (ετί. 30. 
Νέστωρ (ετί. 27; 5. 7: 85; 81. 
Νηλεύς Ρ]. 1. 56. 
Νίκανδρος (ἔτ. 14) Ρ]. 11. ο; '.. 4. 
Νόστοι 3. 44. 

Ξάνθος (ετί. 5261. 
Ξένων Ῥτος. τοῦ. 3. 
Ξέρξης Ἦετ. 548. 

Ὀδύσσεια ἩδξτΓ. 347, 355; 394: 
ΕΞ τὴς; ΕἸ. 1 ὧδ: Ῥτος. 
πεα, τ ΨΚ. Ξο; Ὁ. 938. 

᾿Οδυσσεύς Ηετ. 83, 349. 350, 395; 
ἔετὲ 93. Ὲ.Ὁ θα. 5) ὁ, ερο 

Οἴαγρος (ετῖ, 48; 5. 9. 
Οἰνείδης (ετέ. 294. 
Οἰνοεύς (ετέ. 230. 
Οἰνόη (ετέ. 256. 
Οἰχαλίας ἅλωσις Ῥτος. τοο. 13. 
᾿Ολυμπιάς ΒΡ. 11. 26 ; ΤΖ. ό5ο. 
Ὀλύμπιος ΡῚ. 11. 25. 
Ὀμύρης Ηετ. 8. 
Ὄρτης (ετέ. 49. 
᾿Ορφεύς (ζετί. 48, 49; Ῥτος. τοο. 

Ἂν ἀρ 
Ὀρχομένιος ἮεΞ. 48 : (ετέ. 247. 

Πανήδης εξ. 9, 13. 25; ζ(ετῖὶ. 

ΑΔ. 4, Β. 69: 1771- 
Πάστωρ ΤΖ. 635. 
Πεισίστρατος ΙΝ. 9; Ν'. 25. 27, 

Ξε τὶ πα’ 25. 
Πελοπόννησος ( ετί. 234. 
πέπλους, ὃ συντάξας τοὺς ἮεΞ5Ξ. 47. 
Πέρσαι ( ετί. 3ο. 
Πετεώς Ηεγ. 387. 
Πιερίδες 1]. τ2. 
Πίερος (ετί. 47; 5. 9. 
Πίνδαρος (ἔτ. 264) Ρ]. 11. 7; Ν. 2; 
ΝΕ 4 

Πίτυς Ηετ. 278. 
Πληιάδες Ηε5. 51 ; (ετγί. 1:8ο. 
Πολυκάστη (ετί. 27; 8. 7. 
Πορναπίδης ΤΖ. 633. 
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Πορφύριος ἐν τῇ φιλοσόφῳ ἱστορίᾳ 
(ἡ 3). 5.36. 3. 

Πυθαγόρας Ηδ65. 52. 
Πυθία (ετί. 353, 58. 
Πυκιμήδη Β].1. τῷ. 
Πύρανδρος (τ. 5}0Χ]. 35. 

Ῥόδιος 9. 22. 
Ῥωμαῖος ΑἹ. 18, το, 52: 8. 22. 

ΣΞαβάκτης 5. τότ. 
Σαλαμίνιος Ηετ. 390; Ρ]. 1]. το; 

ν. οΣ ει 9: 
Σαλαμίς Ηετ. 394; ΡΙ].1. 89: Ι. 

ΤΊ. 
Σάμιος Ηετ. 402. 
Σάμος Ηετ. 401, 462, 481, 484: 

Ὁ. τοϑ, τηά, το]. 
Σαρδήνη (Σαιδηνή) Ηξετ. τοϑ, τοῦ. 
Σαρπηδών (ετέ. 123. 
Σερίφων ΤΖ. 656. 
Σθένελος ( εγὲ. 295. 
Σίβυλλα ΥἹΙ. 9. 
Σικελίας ἅλωσις 5. 417. 
Σιμοέντιος (ετί. 154. 
Σιμωνίδης (ἔτ. 85) ΡῚ]. 11. 8: Ν. 3. 
Σμάραγος Ήετ. 447; 8. τι. 
Σμύρνα Ηδτ. 19. 21, 36, 57, 93, 

95. 178, 546; Ρ]. 1. 35, 41, 88; 
Ἐν: το :34: νε πὸ ἐν τ. 
13. 

Σμυρναῖος (ζετί. 9; ἘΠ. 1. τη; 1]. 
8: Ῥθε. ζθϑ. τῶ τὰ ΞΘ: 
16: 5... 2.0..324...2Ξ 7 ἘΣ 
ό3ο. 

Στασῖνος 5.36; ΤΖ. 6357. 658, 64ο. 
Στησίμβροτος (τ. τϑΝ 1]. 15, 25. 
Στησίχορος Ηε5. 49, 52. 
Σύντριψ Ηετ. 441. 

Ταλαϊονίδης (ζετέ. 297. 
ΤτΤάφιος Ηετ. 365. 
Τελαμών Ηετ. 390. 
Τηλέμαχος 5. 6, 18. 
Τιμόμαχος ΥΙ. 13. 
Τίρυνς ( ετί. 289. 
Τροία (ετί. 311; 5. 18, 31. 
τροιζήν (ετέ. 291. 
τροιζήνιος (ετί. 22. 
Τρῶες (ετί. το; ΤΖ. 648. 
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Τρωικός ετ. 552: ΡΙ. 1. 96; 1Π 
πὶ ἘΞ, 54: Ῥτοῦ. τος. τῇῦΘ, τῷ : 
τῷ" ΤΖ. 626. 

Τυδείδης (ετί. 294. 
Τυρσηνίη Ηετ. 13. 
Τυχίος Ἠετ. τοΊ, 566, 537ο. 

Ὕλη Ηετ. 57:.- 
Ὑρνηθώ (ετὶ. 25; ΙΡ. 2: ΥἹ. 

21. 
Ὑψικράτης (Ε. Η. 6. 11. 493, 4) 

ΥΙ. 536. 

φάλαρις ΗεΞ. 5 
Φερεκύδης (Ε΄. ΠΝ εὼπιν. 639) Ῥτος. 

21. 
φΦηγεύς ΗεΞ. 51; (ετγί. 227. 

Φήμιος Ἠετ. 536, 51, 52, 
358. 

Φιλοτέρπης Ῥτος. τοο. 4 ; 3. το. 
Φιλόχορος (ἔτ. 54 (ΟΥ ΥἹ. τό. 
Φοῖβος ΡῚ. 1.91. 
Φοῖνιξ (ετί. 26. 
φρίκων ετ. τ76. 
Φρικωνίς Ηετ. 545. 

355: 

ἢ 
Ι 
φρύξ (ζετί. τορ.- 
Φωκαεύς Ήετ. 506. 
Φωκαίη ἨεΥ. 190, 193; 194, 209, 

214,) 21, 220, 2534. 
Φωκαῖς Ήετ. 2ο6, 201. 
Φωκεύς Ηε5Ξ. 355, 4ο. 

Χαλκιδεῖς (ετί. 69. 
Χαλκίς (ετγί. 68, 514 : Ῥτος. το:. 8. 
Χάραξ (ἔτ. 50) 5. 4, 8. 
Χαρίφημος Ῥτος. 53: ὟῪΙῇ. 11, 12. 
Χείρων Ηετ. 455; 35. 169. 
Χίος Ηξτσ. 214, 221, 222, 225, 226, 

253; 255; 258, 338, 340, 574: 
4053; (ετέ. 307; ΡΠ. 1. 88: ΓΝ. 7 
5.34) 128. 

Χίος Ηετσ. 219, 329, 331. 335, 339, 
πεν ἐεεε. τς - ΕἾ ΤΕ ἘΠ τας, 
τεῖν τ΄. τ΄ῸΆ.,“ ἣν. 3: δ᾽' Ἐπ 
1οά4. 

Ψαρομαχία Ἠξετ. 553. 

᾿Ὡμόδαμος Ἦετ. 448: 58. τό2. 
ἼὯρος ΥΠ]. 3. 









ὶ 
ἵ ΠΝ 





{{π᾿νογϑ1ν οἵ 
(Οοηπηθροίουί 

ΓΙΌΓΑΓΙΘϑ9 

9ΘΤΘΞΟΖΟΘΘΊΘΟΊ 



τ
ε
σ
 

τς
 

τ
ς
 

τα
ς 

σ
ε
 

ττ
το
τε
ν 

εν
 


